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مقدمة :
تعتبر ظاهرة الفساد االداري والمالً آفة مجتمعٌة فتاكة وهً قدٌمة ومخضرمة وجدت فيً كيل العصيور ،وفيً
كيييييل المجتمعيييييات  ،الغنٌييييية والفقٌيييييرة  ،المتعلمييييية واألمٌييييية  ،القوٌييييية والضيييييعٌفة  ،وحتيييييى ٌومنيييييا هييييي ا.
فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة اإل نسا فً الحصول على مكاسب مادٌة أو معنوٌة بطرق غٌير مشيروعة
وتكيو واضييحة بصيورة كبٌييرة فيً مجتمعييات العيالم الثالييث وخاصية فييً مإسسياتها الحكومٌيية حٌيث انييه سييبب
مشكالتها االقتصادٌة وتخلفها ع مسٌرة التقدم  .وقد جاهدت الكثٌر مي المجتمعيات الحدٌثية لليتخل

مي هي

اآلفة المجتمعٌة  ،ألنها تقف عقبة فً سبٌل التطورالسلٌم والصحٌح لتلك المجتمعيات،وا تفشيٌها فيً مإسسيات
الدولية تعتبير مي اشيد العقبيات خطيورة فيً وجيه االنتعيا

االقتصيادي حٌيث انيه ٌظهير فيً اسيتغالل السيلطة

ألغراض خاصة سواء فً تجارة الوظٌفة او االبتزاز او المحاباة او اهيدار الميال العيام او التالعيب فٌيه وسيواء
اكا

لك مباشراً أم غٌر مباشر ،وتنتج عنه اثار سيٌةة وهيً تحوٌيل الميوارد واالمكانيات الحقٌقٌية مي مصيلحة

الجمٌع إلى مصلحــــة أشخا

حٌث ٌتم تركٌز المصلحة والثروة فً ٌد فةة قلٌلة م المجتميع ،وهي ا ليٌس فيً

صالح الدولة على المدى البعٌد مما ٌولد مستقبالً و اثارسٌةة وضارة .
هٌكلٌة البحث

:

االطار العام للبحث  :مشكلة البحث  /اهمٌة البحث  /هدف البحث
المبحث االول  :شرح مفاهٌم الفساد وآلٌاته االساسٌة واسبابه
المبحث الثانً  :انواع وأسباب الفساد ومإشرات قٌاسه
المبحث الثالث  :شرح اآلثار المتعلقة بظاهرة الفساد
المبحث الرابع  :نشوء الفساد فً مإسسات الدولة العراقٌة وسبل اصالحه ومعالجته
االستنتاجات  /التوصٌات
الخاتمة  /المصادر
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االطار العام للبحث
مشكلة البحث :
وجود الفساد االداري والمالً متج ر فً بنٌة مإسسيات الدولية العراقٌية وتبليور هي الظياهرة الخطٌيرة ٌجعيل
منها عقبة فً طرٌق تقدم عملٌة التنمٌة بؤصعدتها المختلفة واالبتعاد ع الخطط والبرامج التنموٌة .

اهمٌة البحث :
مساهمة مإسسات الدولة فً محاربة الفساد االداري والمعالجة الج رٌة له ومواجهته للتوصل الى بناء اقتصاد
مبنً على اسس متٌنة ٌصل الى مرتبة الدول المتقدمة.

هدف البحث :
ٌهدف البحث الى التعرف على مفهيوم واسيباب الفسياد االداري والميالً واثيار السيلبٌة فيً مإسسيات الدولية
العراقٌيية واالقتصيياد العراقييً ووضييع الحلييول الممكنيية والمسييتقبلٌة لمعالجيية هيي الظيياهرة الخطٌييرة والقٌييام
باالصالحات الشاملة فً مإسسات الدولة مما ٌإدي الى دعم االقتصاد فً العراق والنهوض بيالمجتمع وجعليه
معافى م االفات الخطٌرة .
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المبحث االول  :شرح مفاهٌم الفساد وآلٌاته االساسٌة واسبابــه
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمٌة شدٌدة االنتشار ات ج ورعمٌقة تؤخ إبعاداً واسعة تتداخل فٌها عوامل
مختلفة ٌصعب التمٌٌز بٌنها ،وتختلف درجة شمولٌتها م مجتمع إلى آخر وم مإسسة الى اخرى .

أوالا  :تعرٌف وتحدٌد مفهوم الفساد
ٌعرف الفساد االداري والمالً بؤنه  :هو انتهاك القوانٌ واالنحراف ع تؤدٌة الواجبــــــــات الرسمٌة فً
القطاع العام لتحقٌق مكسب مالً شخصً  ،وٌعرف م خالل المفهوم الواسع بانه اإلخالل بشرف الوظٌفة
ومهنٌتها وبالقٌم والمعتقدات التً ٌإم بها الشخ

 ،وك لك هو اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصٌة

،وغالبــا ً ما ٌكو ع طرٌق وسطاء والٌكو مباشراً( .)1وهوالٌمكـ أ ٌحوٌه تعرٌف واحد.
ا ظاهرة الفساد ت عرقل عملٌة البنياء والتقيدم فيً كافية المسيتوٌات االقتصيادٌة والمالٌية والسٌاسيٌة واالجتماعٌية
والثقافٌيية لعمييوم أبنيياء المجتمييع ،فهييً تهييدر األم يـوال والثييروات والوقييت والطاقييات وتعرقييل أداء المسييإولٌات
وإنجاز الوظاةف والخدمات.

ثانٌا ا  :االلٌات االساسٌة للفساد االداري والمالً
الفساد ظاهرة تتداخل فً كل قطاعات المجتمع وعالقاته ،ابتدا ًء م الدولة بمإسساتها الرسمٌــة التشرٌعٌــــــــة
والتنفٌ ٌة والقضاةٌة ومإسسات الثقافة واالعالم ،وانتهاءاً باألفراد فً تعامالتهم الٌومٌة .ا الفساد له آلٌاته التً
تإثر فً نسٌج المجتمعات وسلوكٌات األفراد مما ٌكو له آثارمعاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنمٌـــــــة
االقتصادٌة وتخلفها ،ون كرم اهم آلٌات الفساد ماٌلــــً (: )1
واالختالس بجمٌع وجوهيه وإسياءة اسيتغالل الوظٌفية

أ -الرشوة بجمٌع وجوهها وفً القطاعٌ العام والخا

والثراء غٌر المشروع وعدم التقٌد بالقوانٌ واالنظمة  ،وعدم تقدٌم الخدمة بعدالة ومساواة .
ب -االستغالل غٌر المشروع مي قبيل الموظيف للصيالح ٌات اإلدارٌية او المنصيب الحكيومً المخيول ليه وفيق
القانو  ،وقد ٌكو ه ا االستغالل إلغراض شخصٌة او نفعٌة او لمٌول او قبلٌة و كل ميا ٌيدخل تحيت نميط
المحسييييوبٌة و ممييييا ٌخييييل بعداليييية العمييييل الحكييييومً اإلداري  ،وكيييي لك اسييييتخدام مييييال التعجٌييييل وٌسييييمى
بالعموالت commissionوهو المال ال ي ٌدفع لموظفً الحكومة لتعجٌل النظرفً أمر خا
ت -اسييتغالل الفسيياد الحكييومً او اإلداري م ي قبييل القطيياع الخييا

للغٌر.

 ،وم ي امثليية ه ي ا الفسيياد تسييلٌم مشييارٌع

اقتصادٌة لشركات معٌنة خارج إطار المناقصات ،مقابل مادي او نفعً مما ٌإثر على نزاهة العملٌة وٌضير
بالصالح العام او اش تراك بنوك معٌنة فً عملٌات مالٌة مشبوهة مثل تموٌه األرصدة .
ث -المخالفه للقوانٌ واللواةح والقٌم واألخالق .
ج -السرٌة التامة فً ممارسة الفساد وبطرٌقة غٌر مباشرة واالعتماد على التحاٌل والخدٌعة فً التعامل.
ح -الروتٌ فً عمل دواةرالدولة ووضع العراقٌل فً طرٌق مصالح المواطنٌ والتقاعس ع اداء الواجب.
 .1دراسة ألمانٌة :إعالم حر فساد أقل  /برلٌ  -قدس برس -إسالم أو الٌ .نت2001-7-5 /
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المبحث الثانً  :انواع وأسباب الفساد ومؤشرات قٌاسه
الفساد ٌعد م الجراةم الصعبة االكتشاف وغالبا ً ما ٌتم الفساد ع طرٌق وسطاء والٌكو مباشراً ،وله أسباب
وانعكاسات عدٌدة ٌمك مالحظتها فً المجاالت التالٌــــة :

أوالا  :انواع الفساد
للفساد انواع كثٌرة منهـــا

:

أ -الفسااااد السٌاساااً  -:وٌتعليييق بمجميييل االنحرافيييات المالٌييية ومخالفيييات القواعيييد واألحكيييام التيييً تييينظم عميييل
المإسسات السٌاسٌة فً الدولة .وهناك فارق جوهري بٌ المجتمعات التً تنيتهج أنظمتهيا السٌاسيٌة أسيالٌب
الدٌمقراطٌة  ،وبٌ الدول التً ٌكو فٌها الحكم دكتاتورٌاً ،وتتمثل مظاهر فً :فقدا الدٌمقراطٌة ،وسٌطرة
نظام حكم الدولة على االقتصاد وتفشً المحسوبٌة.
ب -الفساد المالــً  -:وٌتمثل بمجمل االنحرافات المالٌة ومخالفة القواعد واألحكام المالٌة التً تنظم سٌر العمل
المالً فً الدولة ومإسساتها ومخالفة التعلٌمات الخاصية بيؤجهزة الرقابية المالٌية المختصية بفحي

ومراقبية

الحسييابات واالمييوال،وٌمك مالحظيية مظيياهر فييً  :الرشيياوى واالخييتالس والتهييرب الضييرٌبً وتخصييٌ
األراضً والمحاباة وتفشً المحسوبٌة .
ت -الفساد االداري  -:وٌتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات اإلدارٌة والوظٌفٌة أوالتنظٌمٌة وتلك المخالفات التً
تصدرع الموظف العام إثناء تؤدٌته لمهام وظٌفتيه فيً منظومية التشيرٌعات والقيوانٌ والضيوابط ومنظومية
القٌم الفردٌة .وهنا تتمثل مظاهر فً االمتناع عي أداء العميل أو التراخيً وعيدم تحميل المسيإولٌة ،وإفشياء
أسرار الوظٌفة  ،والمحسوبٌة فيً التعٌٌنيات الوظٌفٌية ،ومظياهر متعيددة ومتداخلية وتكيو سيببا فيً انتشيار
بعض المظاهر األخرى .
ث -الفساااد األقيقااً  -:وٌ تمثييل بمجمييل االنحرافييات األخالقٌيية والسييلوكٌة المتعلقيية بسييلوك الموظييف الشخصييً
وتصرفاته ،كالقٌام بإعمال مخلة بالحٌاء فً أماك العمل أو أ ٌجميع بيٌ الوظٌفية وأعميال أخيرى خارجٌية
دو أ

أدارته ،أو أ ٌستغل السلطة لتحقٌق مآرب شخصٌة له على حساب المصلحة العامة أو أ ٌميارس

المحسوبٌة بشكلها االجتماعً دو النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة .
ج -الفساد التراكمً :ـ اهم ما تعانٌه ادارات الدولة هو الفساد التراكمً نتٌجة غٌاب الرقابة االدارٌة الصارمة
وغٌاب مبدأ الثواب والعقاب ،فالتجاوزات القانونٌة والمالٌة للمسإول ٌشجع كل موظف فً مإسسات الدولة
على ارتكاب تجاوزات مماثلة ،مما ٌإدي إلى تراكم الفساد ،وزٌادة انتشار فً ادارات الدولة .وم انواعه
الرشوة  ،االختالس ،والسرقة  ،و المحسوبٌة

) 3( .

ٌ .3اسر خالد بركات الواةلً  /الفساد االداري والمالً  ..مفهومه ومظاهر وأسبابه
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ثانٌا ا  :اسباب الفساد
للفساد االداري والمالً اسباب عدٌدة منهــــا
أ-

:

أسباب سٌاسٌة ميزمة لظاهرة الفساد  :م االسباب السٌاسٌة التً تإدي الى تفشً ظاهرة الفسياد هيو
ضعف الممارسة الدٌمقراطٌة و شٌوع حالة االستبداد السٌاسً والدكتاتورٌية فيً العدٌيد مي البليدا ٌسيهم
بشكل مباشرفً تنامً ه الظاهرة وفً النظم الدٌمقراطٌة تكو هناك جهة رقابٌة خارج سٌطرة السلطة
التنفٌ ٌة تستطٌع المحاسبة على أٌة تجاوزات مالٌية وإدارٌية  ،كميا ا قلية اليوعً السٌاسيً وعيدم معرفية
اآللٌييات واليينظم اإلدارٌيية التييً تييتم مي خاللهييا ممارسيية السييلطة باالضييافة الييى عييدم وجييود عامييل الخبييرة
والكفاءة إلدارة شإو الدولة ٌزٌد م ظاهرة انتشار الفساد.

ب-

عدم استقيلٌة القضاء  :عدم استقاللٌة القضاء ٌإدي الى انتشيار ظياهرة الفسياد بمسيتوى عيالً  ،حٌيث
ٌالحظ فً معظم البلدا المتقدمة استقاللٌة القضاء ع عمل وأداء النظام السٌاسيً وهيو ميا ٌعطيً أبعياداً
سلٌمة تتمثل بالحكم الصالح  ،فاستقاللٌة القضاء مبدأ هام ٌستمد أهمٌته مي وجيود سيلطة قضياةٌة مسيتقلة
نزٌهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عميوم المجتميع دو تمٌٌيز وإشياعة
العدل بٌ أفراد المجتمع .

ت -أسباب اجتماعٌة  :ا األسباب االجتماعٌة تتمثل فً التركٌبة السكانٌة والوالء العاةلً ،مميا ٌيإثر عليى
انتشار الواسطة وهً تنتشر فً مجتمعات البالد العربٌة و لك ال الحٌاة االجتماعٌية تتقبلهيا وال تعتبرهيا
فساداً  ،بل ٌتم تقدٌم العو على استمرارٌة مثل ه ا النوع م اآلفات وإٌجاد المبررات الشرعٌة لها .
ث -انعدام التنظٌم للوحدات االدارٌة  :وتتمثل فً تشابك االختصاصيات التنظٌمٌية للوحيدات اإلدارٌية وغٌياب
األدليية اإلجراةٌيية المنظميية للعمييل وعييدم وضييوح االختصاصييات والمسييإولٌات الوظٌفٌيية واالعتميياد علييى
الفردٌة والشخصٌة فً العمل ،مما ٌإدي إلى اسغالل الوظٌفة العامة ،وعدم عدالة توزٌع المناصب .
ج -ضعف الدور الرقاابً علاى األعماال ٌ :ظهير الفسياد فيً حالية ضيعف اليدور الرقيابً و عيدم القيدرة عليى
ممارسته  ،وعدم تطبٌق القانو باالضافة الى عدم تفعٌل صالحٌات األجهزة الرقابٌة على أعمال الجهاز
التنفٌ ي ي ومحاسييبة المقصيير علييى المخييالفٌ وضييعف المسييإولٌة اإلدارٌيية ع ي األعمييال الموكليية لهييا أو
المحاسبة علٌها  ،والقصور الحاد فً استخدام األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فً نظم الرقابة .
ح-

عوامل اقرى :

 التخلف البنٌوي فً الهٌاكل المعنٌة بإدارة اإلقتصاد و التخلف التكنولوجً فً الدولة .ـ ا مستوى الجهل والتخلف والبطالة وقلة الوعً الحضاري وضعف األجور والرواتب واختالف الدخل بٌ
القطاعٌ العام والخا

والفقر كلها تتناسب طردٌا مع ظاهرة الفساد .

ــ ضعف دور وساةل االعالم ومحدودٌتها وعدم قدرتها على فضح الفساد  ،وعدم وجود الشفافٌة فً بٌةة
العمل وعدم الحر

على المعلومة الصحٌحة وكشفها .

()3
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ثالثا ا  :المؤشرات الدولٌة لقٌاس الفساد
الٌوجد مقٌاس مباشر للفساد إال أنه توجد عدة طرق غٌر مباشرة تكشف ع الفساد ومدى تفشٌه فً المجتمعات
والمإسسات وبالنظر إلى تعدد الممارسات الفاسدة تعتمد طرق الكشف ع الفساد عليى مصيادر متعيددة منهيا :
الصحف والمجالت وشبكات االنترنت ودراسية حياالت مي اإلدارات التيً ٌحتميل انتشيار الفسياد فٌهيا كيإدارات
الجمارك والشرطة ،إلى جانب االستبٌانات العامة والتقارٌر واالحصاءات الصادرة ع المنظمات والمإسسيات
الدولٌة واالقلٌمٌة  .وقد أنشؤت منظمة الشفافٌة الدولٌة  (TI) Transparency Internationalفً بيرلٌ
مإشرً ا ً
دولٌا لقٌاس الفسياد  -وتعيد كيل  5سينواتٌ -سيمى االيرقم القٌاسيً للشيفافٌة الدولٌية(ٌسياعد المسيتثمرٌ
األجانب على معرفة مدى تفشً الفساد فً الدول المختلفة  ،إ ٌمنح خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح ا-1
 ،) 10درجات؛ بمعنى أ الدولة إ ا حصلت على تقدٌر  10درجات فه ا ٌعنً أ ه الدولة نظٌفية تمامًيا مي
عملٌييات الفسيياد ،أمييا الدوليية التييً تحصييل علييى تقييدٌر أقييل م ي خمييس درجييات فه ي ا ٌعنييً أ جمٌييع األعمييال
والصفقات فً ه الدولة خاضعة للفساد والرشوة ،وبناء على استطالع مإشيرات الفسياد الي ي أجرتيه المنظمية
فيً عييام  2003غطييى هي ا المإشيير 133دوليية ،حصييلت  ٪70منهييا أقييل مي خمييس درجييات  ،وجيياءت الييدول
النامٌة فً المراكز األخٌرة ،فعدت أكثر الدول فساداً  ،أما على مستوى اليدول العربٌية ،فيا الوضيع ليم ٌتحسي
فً كثٌر منها من عام  ،1985بل على العكس قد حدث تراجع فً بعض الدول العربٌة .

()4

المبحث الثالث  :شرح اآلثار المتعلقة بظاهرة الفساد
إ الفساد بابعاد واشكاله العدٌدة ظاهرة طبٌعٌة فً مجتمعات بلدا العالم الثالث بسبب فساد مإسسات الدولة
وتدنً مستوٌات الرفا االجتماعً  ،وه ا ناتج ع درجة التخلف وازدٌاد معدالت البطالة ،حٌث ٌتم استغالل
السلطة ألغراض خاصة سواء فً تجارة الوظٌفة او االبتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التالعب فٌـه
وسواء اكا

لك مباشراً أم غٌر مباشر ،و اإلخالل بالقٌم والمعتقدات التً ٌإم بها الشخ

 ،مما تكو لـه

اثار واضحة فً كل مفاصل حٌاة المجتمع .

اوالا :آثار الفساد على نزاهات الوظٌفة العامة
إ الفساد االداري والمالً هو إساءة استخدام السلطة و استغالل المنصب اإلداري فً الجهات الحكومٌة وهو
ٌزٌد بزٌادة هٌمنة القطاع العام على األنشطة االقتصادٌة  ،سواء بطرٌقة مباشرة او غٌر مباشيرة ،وٌظهير مي
خالل الرشوة وتعطٌل اإلجراءات اإلدارٌة إلنجاز عمل معيٌ مي اجيل االسيتفادة الشخصيٌة مي

ليك النشياط ،

وتعٌٌ الموظفٌ حسب المبدأ القبلً او العالقات العاةلٌة ،وا الفساد االداري والمالً عندما ٌتغلغيل فيً جسيد
الدولة وبٌ أروقة مإسساتها وجهازها اإلداري ٌجعل األداء االقتصادي شبه مشلول  ،وٌمك لظاهرة الفساد أ
تنمو وتتزاٌد بفعل عوامل شخصٌة .
 .4حس عبود حس  /حجم الفساد االداري والمالً
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ثانٌا ا  :اآلثار االقتصادٌة للفساد
ٌساهم الفساد فً تدنً كفاءة االقتصاد العام ،حٌث انه ٌحد م الموارد المخصصة لالستثمار وٌسًء توجٌهها
أو ٌزٌد م كلفتها  ،وك لك أضعاف مستوى الجودة فً البنٌة التحتٌة العامة ،وٌمك رصــد بعــض اآلثـــــــار
االقتصادٌة المتعلقة بتلك الظاهرة ً منها -:
أ-

حجم ونوعٌة موارد االستثمار األجنبً  :للفساد أثر مباشر فً حجيم ونوعٌية ميوارد االسيتثماراألجنبً ،
ففً الوقت ال ي تسعى فٌه البلدا النامٌية إليى اسيتقطاب ميوارد االسيتثمار األجنبيً لميا تنطيوي علٌيه هي
االستثمارات م إمكانات نقيل المهيارات والتكنلوجٌياٌ ،كيو الفسياد قيد اضيعف هي التيدفقات االسيتثمارٌة
وٌعطلها كميا ٌمكي أ ٌسيهم فيً تيدنً إنتاجٌية الضيراةب وتراجيع مإشيرات التنمٌية البشيرٌة فٌميا ٌتعليق
بمإشرات التعلٌم والصحة.

ب -توزٌع الدقل والثروة ٌ :يرتبط الفسياد بتيردي حالية توزٌيع اليدخل والثيروة  ،مي خيالل اسيتغالل أصيحاب
النفو لمواقعهم الممٌزة فً المجتمع  ،مما ٌتٌح لهم االستةثار بالجانب األكبر م المنافع االقتصادٌة .
ت -تاايثٌر الفساااد علااى التنمٌااة االقتصااادٌة  :الفسيياد ٌسيياهم بشييكل فعييال فييً عرقليية التنمٌيية االقتصييادٌة والتقييدم
الحضاري  ،وٌإدي الى انهٌار المجتمع وعدم أٌما المواط بالتالً بالدولة وحكومته  ،باالضافه الى انه
ٌإدي الى اٌجاد تفاوت طبقً .
ث -تيثٌر الفساد على المستهلك واالقتصاد القومً  :تسبب الة الفساد فً الدولة برفيع درجية عيدم التيٌق فيً
االقتصاد وتزٌد م عدم فعالٌته  ،حٌث انه ٌصيٌب بشيكل مباشير النيواحً االقتصيادٌة والسٌاسيٌة ألي بليد،
كما أ معدالت النمو االقتصادي تتؤثر بشكل كبٌر بدرجات الفساد  ،و البلدا التً ٌقل فٌها الفساد ٌمك أ
ٌزٌد دخلها القومً بنسبة  ،%400وك لك ٌزٌد االستثمار فٌما لو قور ببلدا أخرى ٌنتشر فٌها الفساد .
ج-

الزٌااادة المباشاارة فااً التكااالٌف  :أهييم اآلثييار االقتصييادٌة المترتبيية علييى الفسيياد هييً الزٌييادة المباشييرة فييً
التكالٌف ٌنقل عبةها إلى طرف ثالث قد ٌكيو المسيتهلك أو االقتصياد القيومً ككيل أو كلٌهميا معً يا ،فالمبيال
التً ٌدفعها رجل األعمال إليى الموظيف الحكيومً مقابيل الحصيول عليى تسيهٌل معيٌ ٌ ،يتم نقيل عبةيه عي
طرٌق رفع االسعار لتعوٌض الرشوة المدفوعة  ،وقيد تتحملهيا مٌزانٌية الدولية إ ا كانيت الحكومية هيً التيً
تشتري السلعة .وقد ٌإدِي استٌراد ه السلعة إلى زٌادة الطلب على العملة األجنبٌة  ،وتخفٌض قٌمة العملة
المحلٌة  ،وه ا ٌعنً أ االقتصاد القومً هو ال ي ٌتحمَّل عبء ه الرشوة .

ح -آثاار جانبٌاة للفسااد  :بالنسيبة لثثيار الجانبٌية للفسياد نجيد ا هنياك عالقية عكسيٌة ميابٌ الفسياد والكفياءة
االقتصييادٌة لالجهييزة الحكومٌيية فانتشييار ٌقلييل الكفيياءة االقتصييادٌة وٌييإثرعلى فاعلٌيية وكفيياءة البنٌيية التحتٌيية
واالنتاجٌـــة لالجهزة الحكومٌة و ٌتسبب فً اٌقاف نموهيا وتطوٌرهيا والتيً هيً تكيو االسياس فيً اعيادة
بناء المجتمع على المدى الطوٌل  ،باالضافة الى ا الفساد ٌزٌد م معدالت الجرٌمة والفقير والتخليف النيه
ٌهدد االحكام القانونٌة الموجودة .

()5
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المبحث الرابع  :نشوء الفساد فً مؤسسات الدولة العراقٌة وسبل اصيحه ومعالجته
م خالل األسباب واآلثار المتعلقة بظاهرة الفساد ٌمك أ تسلٌط الضوء على الفساد فً المإسسيات الحكومٌية
ودور الدولية فيً اصيالح الفسياد االداري والميالً  ،وسيبل االصيالح وكٌفٌية المعالجية لليتخل

مي هي االفية

المجتمعٌة  ،فالفساد قد ٌنتشر فً البنى التحتٌة فً الدولة والمجتمع ،وفيً هي الحالية ٌتسيع وٌنتشير فيً الجهياز
الوظٌفً لها وفً نمط العالقات المجتمعٌة فٌبطًء م حركة تطور المجتمع وٌقٌد تقدم البلد .

اوالا  :نشوء ظاهرة الفساد فً المؤسسات الحكومٌة وتحلٌلها
ا ظاهرة الفساد مستشرٌة فً البنٌية المجتمعٌية وفيً مإسسيات الدولية مني نظيم الحكيم المتتابعية عليى العيراق
وتفاقمييت ه ي الظيياهرة بشييكل نوعـييـً أبييا النظييام السييابق حٌييث فتحييت مناف ي متعييددة م ي الفسيياد وبصـــييـورة
واسعــييـة  ،وبعييد سييقوط النظييام السييابق عييام  2003وقبييل تشييكٌل أول حكوميية عراقٌيية انتقلييت مظاهرالفسيياد
االداري والمالً المختلفة إلى كل مفاصل الدولة الجدٌدة  ،ومنها مإسساتها الحكومٌة حٌث اتسمت ه المرحلة
التً شهدها العراق بؤوضاع اجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة غٌر مستقرة وبتزاٌد حاالت الفساد التً تمثلت بفيتح
ابواب االنحراف فً القٌم األخالقٌية التيً ليم ٌعتيد علٌهيا المجتميع العراقيً وبحياالت الكسيب السيرٌع مي خيالل
وساةل الفساد والمحافظة على المراكز الوظٌفٌة بؤستخدام العنف فً السيلوك  ،وقيد سياعد عليى انتشيار ظياهرة
الفساد االنفالت االمنً ال ي حصل فً الفترة اٌاها وغٌاب المساءلة و الشفافٌة و ضعف تطبٌق القيوانٌ حٌيث
انه انتشر فً البنى التحتٌة فً مإسسيات الدولية واتسيع فيً الجهياز اليوظٌفً وأخالقٌيات العميل  ،وقٌيام بعيض
العاملٌ على تحقٌق مزاٌا ومكاسب خاصة لهم تخالف القوانٌ

الساةدة فً المجتمع .

ثانٌا ا  :المتطلبات االساسٌة الصيح واقع الفساد فً المؤسسات الحكومٌة
تحر

الدولة على إصالح أوضاع الفساد االداري والمالً فً كافة مإسساتهـــا ال ي كا موجودا فً السابـق

واصبح له ابعادا جدٌدة بامتداد الى األفراد والمإسسات الخاصة والحكومٌة  ،و لك بتكثٌف جمٌع الجهود سواء
ا كانت حكومٌة او غٌر حكومٌة لكشف المتالعبٌ بالمال العام واٌجاد بعض الحلول والمعالجات الضرورٌـــة
للحد م ه الظاهرة والخروج بنتاةج اٌجابٌــة تسهم فً تقدم المجتمع وبالتالً تسرٌع عملٌة التنمٌــــة بجوانبها
المختلفة  ،وتتطلب عملٌة االصالح وضع المتطلبات االساسٌة التالٌـــة :
أ -تفعٌل دوراإلعالم والقنوات الفضاةٌة والصحافة فيً أميور ومعالجية الفسياد االداري والميالً والمسياهمة فيً
نشرالقٌم واألخالقٌات الوظٌفٌة  ،وتنظٌم االتصيال بيٌ اليدواةر الرسيمٌة ات العالقية والعميل بمبيدأ الشيفافٌة
ووضع المعلومات فً متناول المواطنٌ .
ب -وجود شعور وطنً باالصالح ٌتعهد الجمٌع العمل به واتخا الخطيوات الالزمية للتغٌٌير الشيامل مي خيالل
وضع الٌات مالةمة لمحاربة الفساد بكل انواعه .
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مضغوطة وتوزٌعها فً أكثيرم جهية و اسيتحداث

ت -إتباع الوساةل العلمٌة المتقدمة لحفظ الوثاةق فً أقرا

شعب فً المإسسات الحكومٌة خاصة لحفظ جمٌع البٌانات والمستمسكات وكما معمول به فً الدول.
ث -المعرفة بمفهوم أخالقٌات العمل اإلٌجابٌة التً تإثرعلى التنمٌة البشرٌة بشكل اٌجابً وترسٌخها وتعزٌزها
لدى المرإوسٌ م قبل المدٌرٌ والتدرٌب على الثقافة الوظٌفٌة .
ج -شمول عملٌة اإلصالح كافة المإسسات الحكومٌة م خالل تطوٌر هٌاكلها وتحدٌث اسالٌب العمل فٌها .
ح -تحفٌز مإسسات الدولة نحو االصالح ومواجهة الصعوبات التً تواجه عملٌة االصالح .
خ -تطبٌق القوانٌ والعقوبات لمرتكبً الفساد م موظفً الدولة والقطاع الخا

.

د -االرتقيياء بيياألداء اإلداري والمييالً فييً المإسسييات الحكومٌيية المختلفيية مي خييالل وضييع نظييام متكامييل ألداء
الموظفٌ وٌكو

التقٌٌم وفق معاٌٌر كفاءة وخبرة الفرد وخلفٌته .

 توحٌييد النشيياط التعاقييدي للدوليية فييً داةييرة متخصصيية ٌحييد بشييكل كبٌييرم ظيياهرة الفسيياد االداري والم يالًوااللتزام باالجراءات القانونٌة عند إجراء عملٌة التعاقد .
ر -تفعٌل العمل باتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التً تمت الموافقة على انضمام العراق إلٌها .
ز -استقاللٌة القضاء واعداد كوادر قضاةٌة تإدي االمانة الملقاة على عاتقها .
س -تعٌٌ القٌادات اإلدارٌة العلٌا على أسس علمٌة وموضوعٌة  ،ولٌس قاةما على القرابة والمحسوبٌات .

ثالثا ا  :دور الموظف الحكومً فً القضاء على الفساد
ا مفهوم أخالقٌات العمل ٌمك ا ٌحدد بؤنه مجموعة القواعــــد والضوابط والقٌم التً تحدد السلــــوك ال ي
ٌفترض على الموظف االلتزام بها عند ممارسته لعمله فً أي وقت وأي مكا وا ٌكو منهج الموظف هو
ضرورة تمسكه بجملة م األخالقٌات الوظٌفٌة لضما زٌادة انتاجٌته  ،وهناك مجموعــــة م الواجبــــات
المفروض اتباعها م قبل الموظف لتحقٌق مفهوم أخالقٌات العمل وهً على النحو التالـً :
أ-

تؤدٌة الواجبات الوظٌفٌة وإتقا العمل واإلخال

فٌه وعدم إفشاء أسرار العمل .

ب -المحافظة على أوقات العمل الرسمً .
ت -تطبٌق القوانٌ واألنظمة .
ث -المحافظة على المال العام واالبتعاد عما ٌخل بشرف الوظٌفة العامة .
ج -احترام وطاعة الرإساء و مراعاة آداب ال وق العام وحس المعاملة .
ح -إدراك الموظف محورٌته فً عملٌة اإلصالح .
خ -زٌادة خبرته وكفاءته وانتاجٌته فً العمل
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رابعا ا  :انجازات الحكومة العراقٌة فً معالجة أوضاع الفساد فً العراق
تسعى الحكومة العراقٌة الى مرحلة البناء واعادة الحٌاة الى الشعب ومواكبة مسٌرة التقدم بعد مواجهة آفة الفساد
االداري والمالً والتً تعتبر االكثر فتكا بعد االرهاب  ،وقد حقتت انجازات كثٌيرة بهي ا الشيا ابيا فتيرة تسيلم
الحكومة الوحدة الوطنٌة خالل الفتيرة  2006ـ  ، 2008حٌيث اصيبحت ليدى الحكومية ثيالث جهيات رقابٌية
مختصيية تالحييق انييواع الفسيياد كافيية متمثليية بييدٌوا الرقابيية المالٌيية وهٌةيية النزاهيية وداةييرة المفييت
الحكومة جهدا كبٌرا فً معالجة الفساد االداري والمالً م خالل االتً

()9

العييام وبي لت

:

أ.

تسهٌل مهمة الجهات الرقابٌة وت لٌل الصعوبات التً تعترض عملها والتنسٌق بٌ ه الجهات .

ب.

تفعٌل دور الجهاز القضاةً للبت بقضاٌا الفساد ومتابعتها م قبل هٌةية النزاهية واحالتهيا اليى المحياكم
الجناةٌة او المحاكم االخرى وتنفٌ العقوبات بالمفسدٌ .

ت.

تفعٌييل الجانييب االعالمييً الي ي ٌفضييح ممارسييات الفسيياد بكييل اشييكاله وتعبةيية المييواطنٌ فييً التص يدي
للمفاسد واالخبار عنها .

ث.

استخدام  % 70م الطاقات الرقابٌة فً انجاز مهام التدقٌق وتوجٌه  % 20م ه الطاقات النجياز
مهام تقوٌم االداء .

ج.

تشكٌل لجنة علٌا للعقود فً رةاسة الوزراء تتولى تدقٌق وضبط الشيروط القانونٌية والتجارٌية والمالٌية
للعقود الكبٌرة  ،تدقٌق العقود التً تزٌد مبالغها اكثر م  150ملٌو دٌنيارعراقً واحالتهيا اليى الهٌةية
الرقابٌة العاملة فً نشاط الجهة المتعاقدة .

ح .االنضمام الى المنظمات المهنٌة المعنٌة بمحاربة الفساد .

قامسا ا  :التحدٌات التً تواجه محاربة الفساد
تم اتخا تدابٌر عدٌدة فً العراق لموجهة الفساد على صعٌد اقرار بعض التشرٌعات و القوانٌ و دعم الهٌةات
الوطنٌة المعنٌة بمكافحة الفساد فً مإسسات الدولة  ،اال انه هناك تحدٌات ومخاطر تواجه عملٌة محاربــــــة
ظاهرة الفساد فً المإسسات العراقٌة  ،ل ا البد م المواجهة والتصدي لها والٌمك االستهانة بها النها تهــدد
البلد وتغ ي االرهاب وٌتغ ى علٌها  ،وتعرقل التنمٌة بكل جوانبها .وم ه التحدٌات والمخاطر هً :
العاملٌ فً هٌةات مكافحة الفساد .

أ-

االرهاب وانعدام االم حٌث التهدٌد ٌواجه االشخا

ب-

تحدٌات تواجه المإسسات الرقابٌة .

ت-

أنعدام الخبرة و المهنٌة المطلوبة فً بعض أجهزة ومإسسات الدولة .

ث-

عدم استخدام الشفافٌة فً العمل وعدم الموافقة على االصالحات الهكٌلٌة فً مإسسات الدولة .

ج-

البنى اإلدارٌة والعقلٌة التً ترى فً اإلصالح تجاوزاً وفتح أبواب جدٌدة لمفاهٌم لم تعتد علٌها ل ا ترفض
تنفٌ عملٌة اإلصالح لظاهرة الفساد .

 .9كراس حكومة الوحدة الوطنٌة عاما م التقدم  2006ـ  / 2008المكتب االعالمً لرةٌس الوزراء
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سادسا ا :استراتٌجٌة الهٌئة العامة للضرائب فً معالجة الفساد ومكافحته
تعتبر ظاهرة الفساد االداري والمالً م اآلفات التً تعٌق تقدم البلد والمجتمع باكمله وتساعد على نهب ثرواته
وتمنع حركة العمرا والتقدم وتحقٌق الرفاهٌة االقتصادٌة  .وتعتبر الهٌةة العامة للضراةب وجود ظاهرة الفساد
االداري والمالً م اآلفات التً تحول دو تحقٌق األهيداف التيً تتوخاهيا فيً مسيٌرة عملهيا مي رفيد مٌزانٌية
الدولة باالٌرادات ومواكبة تقدم الضراةب فً الدول  ،وقد عملت على دراسة مجموعة م اإلجراءات والحليول
للخروج بنتاةج اٌجابٌة تجعل الهٌةة تتمتع بهكٌل اداري معافى سلٌم  ،وكما مبٌ ادنا
كسب الكوادر المإهلة والمدربة والنزٌهة وعدم تسربها الى القطاع الخا

أ.

ب .تنشٌط العمل الرقيابً فيً الهٌةية وفروعهيا كافية وإجيراء تفتيٌ
واالستفادة م تقارٌر أجهزة الرقابة والتفتٌ

:

او السفر خارج العراق .

دوري بيٌ اقسيام وفيروع الهٌةية كافية ،

والنزاهية ومتابعتهيا  ،وتطبٌيق القيوانٌ والتشيرٌعات بكافية

مجاالت العمل لحماٌة الميوظفٌ والمكلفيٌ فيالتهرب مي االلتيزام بيالقوانٌ  ،تحقيق الكثٌير مي المكاسيب
المادٌة والمعنوٌة للمسٌةٌ

.

ت .تشكٌل اللجيا التدقٌقٌية فيً كافية مجياالت عميل الهٌةية واجيراء عملٌيات الجيرد الشيهري المفياجا لمواقيع
الخز وأجراء المطابقة المخزنٌة .
ث .دراسة وضع آلٌات عمل حسب نوعٌة كل نشاط تساعد على منع الفساد بمختلف أنواعه وتعاو الجمٌع
فً محاربته ومحاربة المفسدٌ .
ج .تنفٌ عدد م أنظمة العمل االلكترونٌة التً تمكنها اعلى اكتشاف السلبٌات واالنحرافات فً العمل .
ح .قٌييام الهٌةيية بدراسيية التنسييٌق مييع كافيية الجهييات الحكومٌيية بجمييع البٌانييات والمعلومييات حييول ظواهرالفسيياد
االداري والمالً والتعاو مع هٌةة النزاهة ومكتب المفت

العيام وتخصيٌ

مكافيآت لكيل مي ٌسياهم فيً

الكشف ع الفساد وٌقدم المساعدة للهٌةة السترجاع الحق العام .
خ .متابعة حالة التسٌب االداري وتطبٌق االجراءات القانونٌة والمحاسبة فً حالة التغٌب ع الدوام .
د.

متابعة المعامالت وتدقٌق اجراءاتها والنظر بكافة االعتراضيات وشيكاوي الميواطنٌ والتعاميل معهيم مي
قبل االدارة الضرٌبٌة بكل شفافٌة وفسح المجال للجمٌع .

 .محاولة كشف التالعب فً األموال واالختالس وسوء االستغالل و التزوٌر والرشيوة ومحاسيبة المخيالفٌ
والمتالعبٌ بالمال العام وعدم التهاو بتطبٌق القانو .
ر.

توعٌيية المييوظفٌ ع ي طرٌييق عقييد االجتماعييات بييااللتزام بييالقٌم االخالقٌيية والحييس الييوطنً والييوظٌفً
وتحفٌزهم على تتضافر الجهود لمنع ظاهرة الفساد االداري والميالً وتصيحٌح ميم القياةمٌ بتنفٌي ها فيً
حالة وجودهم .

ز.

التقٌٌم العلمً المبنً على الكفاءة والخبرة واإلنتاجٌة للموظفٌ وتحفٌز الجٌد منهم .
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االستنتاجات :
أ -ضعف الجهاز الرقابً وعدم توحٌد المهام األساسٌة له والتهاو مع المقصرٌ والتسترعلٌهم ٌسبب تفشيً
ظاهرة الفساد .
ب -ا السييبب االساسييً للقضيياء علييى الفسيياد هييو وضييع حلييول بصييورة شيياملة تتنيياول هكلٌيية المإسسييات
الحكومٌة وبنٌتها والعنصر البشري وتنظٌم اسالٌب العمل .
ت -ا الفسيياد االداري والمييالً ٌصييبح عاةقييا امييام التنمٌيية واإلصييالحات االقتصييادٌة ا ا انتشيير فييً القطاعييات
الحكومٌة واالهلٌة .
ث -عدم االكتراث بخدمات الموطنٌ ٌساعد على التخلف والفساد االداري والمالً .
ج -التوافق المتكامل بٌ المإسسة وموظفٌها وبٌ القطاع الخا

ووجود الشعور الوطنً سيٌحقق اإلصيالح

فً عملٌة الفساد .
ح -تفعٌل اإلعالم والصحافة وتنظٌم االتصال بٌ الدواةر الرسيمٌة ٌسياعد فيً فيً نشيراألخالقٌات الوظٌفٌية
والثقافة الضرٌبٌة ٌكو سببا فً معالجة الفساد االداري والمالً .
خ-

إتباع الوساةل العلمٌة المتقدمة لحفظ الوثاةق ٌقلل م التالعب او ضٌاع والمستمسكات الرسمٌة .

د -تشكٌل هٌةة النزاهة ومكاتب المفت

العام فً العراق خطوة فً الطرٌق الصحٌح لمكافحة الفساد اإلداري

والمالً .

التوصٌات :
أ -تعاو االدارة العلٌيا والميوظفٌ والتنسيٌق بيٌ جمٌيع الجهيات المعنٌية فيً الدولية فيً مكافحية الفسياد وبي ل
الجهود الكبٌرة والتكاتف لمواجهتة والقضاء علٌه النه مهمة وطنٌة مقدسة.
ب -تفعٌل عمل هٌةات الرقابة الداخلٌة فً المإسسات الحكومٌة ومسياندة عميل هٌةية النزاهية و تطبٌيق القيانو
للقضاء على التجاوزات الغٌر السلٌمة .
ت -التقٌٌم العلمً المبنً على الكفاءة والخبرة واإلنتاجٌة للموظفٌ وتحفٌز الجٌد منهم .
ث -جعل العراق ترتٌبه متقدما فً تقارٌر الشفافٌة الدولٌة م خالل محاربة الفساد فً المإسسات الحكومٌة .
ج -تنفٌ عدد م أنظمة العمل االلكترونٌة التً تمكنها اعلى اكتشاف السلبٌات واالنحرافات فً العمل .
ح -القٌام على عيدم تبليور ظياهرة الفسياد الخطٌيرة التيً ٌجعلهيا عقبية فيً طرٌيق تقيدم عملٌية التنمٌية بؤصيعدتها
المختلفة .
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القاتمة
تحر

الدول على محاربة الفساد االداري والمالً النه ٌشكل آفة خطٌرة فيً جمٌيع مٌيادٌ األمي واالقتصياد

والتنمٌة وٌإدي إلى انهٌارها مما ٌسبب اعاقة تقيدم البليد ونهيب ثرواتيه ومنيع حركية العميرا التقيدم والرفاهٌية
االقتصادٌة  .باالضافة الى تفشً هي ظياهرة ٌسيبب عرقلية مسيٌرة تطيور الدولية وعيدم تحقٌيق األهيداف التيً
تتوخاها فً مسٌرة عملها  ،ا الفساد االداري والمالً له امتدادات طوٌلة فً المجتمع العراقيً ،فهيو ٌنتشيرفً
البنى التحتٌة فً الدولة والمجتمع والجهازالوظٌفً ونمط العالقات المجتمعٌة فٌبطًء م حركة تطور المجتمع
والتقيدم االقتصيادي لي ا ٌجيب أ تعيزز الحكومية العراقٌية مي قيدراتها مي خيالل الشيفافٌة واصيدار القيوانٌ
وتطبٌقها على ارض الواقع حتى تتمك مي تحدٌيد الفسياد ومعالجتيه وفيق القيانو وبنياء مجتمعيا ً سيلٌما ً معيافى
خالٌا ً م األمراض االجتماعٌة واعادة االمورالى وضعها الصحٌح ومواكبة عجلة تقدم الدول بكافة النواحً .
و ٌعييد تشييكٌ ل هٌةيية النزاهيية ومكاتييب المفييت

العييام فييً العييراق خطييوة فييً الطرٌييق الصييحٌح لمكافحيية الفسيياد

اإلداري والمالً  ،وسٌكو لها الدوراإلٌجابً فً تحجيٌم ميدى انتشيار الفسياد وسيتكو أكثير فعالٌية عنيدما ٌيتم
التنسٌق بٌنها وبٌ المنظمات الدولٌة المهتمة فً ه ا المجال .
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ملقص البحث
الفساد اإلداري والمالً وأثاره السلبٌـة على مؤسسات الدولة العراقٌـة
وسبل معالجتـه
تعتبر ظاهرة الفساد االداري والمالً آفة مجتمعٌة فتاكة وجدت فً كل العصور والمجتمعات  ،الغنٌة والفقٌرة ،
المتعلمة واألمٌة ،القوٌة والضعٌفة  ،واسيتمرارها ميرتبط برغبية اإلنسيا فيً الحصيول عليى مكاسيب مادٌية أو
معنوٌة بطرق غٌر مشيروعة وتكيو واضيحة فيً مجتمعيات العيالم الثاليث وخاصية فيً مإسسياتها الحكومٌية .
وتعتبره الظاهرة م اشد العقبات خطورة فً وجه االنتعا االقتصادي حٌث انه ٌظهر فً اسيتغالل السيلطة
ألغراض خاصة سواء فيً تجيارة الوظٌفية او اهيدارالمال العيام او التالعيب فٌيه وٌكيو مباشيراً أم غٌرمباشير،
وتنتج عنه تحوٌل الموارد واالمكانات الحقٌقٌة م مصلحة الجمٌع إلى مصيلحة فةية قلٌلية وعرقلية عملٌية البنياء
والتقدم فً كافة المستوٌات االقتصادٌة فهً تهدر األمـوال والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسإولٌات وإنجياز
الوظاةف والخدمات .وه ا لٌس فً صالح الدولة على المدى البعٌد .
خاض البحث فً مشكلة وجود الفساد االداري والمالً والمتج ر فً بنٌة مإسسات الدولة العراقٌية وتبليور هي
الظاهرة الخطٌرة ٌجعل منها عقبة فً طرٌق تقدم عملٌة التنمٌة بؤصعدتها المختلفة  .ل ا اهيتم البحيث بمسياهمة
مإسسات الدولة فً محاربة الفساد والمعالجة الج رٌة له ومواجهته للتوصل الى بناء اقتصاد ٌصل اليى مرتبية
الدول المتقدمة.
كما هدف البحث الى التعرف على مفهوم واسباب الفسياد واثيار السيلبٌة فيً مإسسيات الدولية العراقٌية ووضيع
الحلول الممكنة لمعالجة ه الظاهرة الخطٌرة والقٌام باالصالحات الشاملة فً مإسسات الدولية مميا ٌيإدي اليى
دعم االقتصاد فً العراق والنهوض بالمجتمع .
وقد تناول البحث موضوع الفساد االداري والمالً فً اربعة مباحث
االول منها هو :شرح مفاهٌم الفساد وآلٌاته واسبابه  ،والثانً تضم  :انواع وأسباب الفساد ومإشرات قٌاسه ،
والثالييث :شييرح اآلثارالمتعلقيية بظيياهرة الفسيياد  ،امييا المبحييث الرابييع فهييو  :نشييوء الفسيياد فييً مإسسييات الدوليية
العراقٌة وسبل اصالحه ومعالجته
للفساد الٌات كثٌرة منها الرشوة فً القطاعٌ العام والخا وعدم التقٌد بالقوانٌ واالنظمة  ،واالستغالل غٌر
المشروع م قبل الموظف للصالحٌات اإلدارٌة المخولة له وفق القانو .
وللفساد انواع كثٌرة منها  :الفساد السٌاسً والمالــً و االداري واألخالقً والتراكمً وله اسباب عدٌدة منهيـا
أسباب سٌاسٌة وعدم استقاللٌة القضاء واجتماعٌة وانعدام التنظٌم للوحدات االدارٌة وضعف الدورالرقابً على
األعمال والبطالة وقلة الوعً الحضاري وضعف األجور والرواتب وضعف دور وساةل االعيالم كلهيا تتناسيب
طردٌا مع ظاهرة الفساد .
كمييا لييه اثاراقتصييادٌة سييلبٌة فهييو ٌييإثر فييً التييدفقات االسييتثمارٌة وٌسيياعد علييى تييردي توزٌييع الييدخل والثييروة
وٌعرقل التنمٌة االقتصادٌ ة والتقدم الحضاري،وٌزٌد م معيدالت الجرٌمية والفقير والتخليف النيه ٌهيدد االحكيام
القانونٌة الموجودة .
و تطرق البحث الى المتطلبات االساسٌة الصالح واقع الفساد فً المإسسات الحكومٌة منهيا تفعٌيل دوراإلعيالم
وتطييوٌر هٌاكييل المإسسييات وتحييدٌث اسييالٌب العمييل فٌهييا  .وتطبٌييق القييوانٌ والعقوبييات لمرتكبييً الفسيياد م ي
موظفً الدولة والقطاع الخا  .وتفعٌل العمل باتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وتم االشيارة فيً البحيث اليى بعيض انجيازات الحكومية العيرا قٌية الوطنٌية خيالل الفتيرة  2006ـ  2008فيً
معالجة أوضاع الفساد فً العراق حٌث سعت الى اعادة الحٌاة اليى الشيعب ومواكبية مسيٌرة التقيدم بعيد مواجهية
آفة الفساد  ،حٌث اصبحت لدى الحكومة ثالث جهات رقابٌة مختصة تالحق انيواع الفسياد كافية متمثلية بيدٌوا
الرقابة المالٌة وهٌةة النزاهة وداةرة المفت العام وم االنجازات التً تحققت هً تسهٌل مهمة الجهات الرقابٌة
 ،و تفعٌييل دور الجهيياز القضيياةً ،وتفعٌييل الجانييب االعالمييً  .اال انييه هنيياك تحييدٌات ومخيياطر تواجييه عملٌيية
محاربـة ظاهرة الفساد فً المإسسات العراقٌة  ،ل ا البد م المواجهة والتصدي لها والٌمك االستهانة بها النها
تهــدد البلد وتغ ي االرهاب ،وتعرقل التنمٌة بكل جوانبها .
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وتحر الهٌةة العامة للضراةب باعتبارها احد مإسسات الدولة على محاربة الفسياد النهيا تيرى انيه ٌشيكل آفية
خطٌرة فً جمٌع مٌادٌ االقتصاد والتنمٌة وبالتالً ٌعٌق تقدم الهٌةة وٌحول دو تحقٌق األهداف التً تتوخاها
فً مسٌرة عملها م رفد مٌزانٌة الدولية بياالٌرادات ومواكبية تقيدم الضيراةب فيً اليدول  ،لذاا فدذو وتذعه لهذب
استراتيجية في معبلجة الفسبد ومكبفحته وقد عملت على دراسة مجموعة م اإلجراءات والحلول للخروج بنتاةج
اٌجابٌة تجعل الهٌةة تتمتع بهكٌل اداري معافى سيلٌم  ،ومي هي اإلجيراءات عيدم تسيرب الكيوادر المإهلية اليى
الخارج وتنشٌط العمل الرقابً فً الهٌةة وفروعها والتعاو مع هٌةة النزاهة ومكتب المفت العام وتحفٌز كيل
م ٌساهم فً الكشف ع الفساد واسترجاع الحق العام وتشكٌل اللجا التدقٌقٌية فيً كافية مجياالت عميل الهٌةية
واجراء عملٌات الجرد الشهري المفاجا لمواقع الخيز وقٌامهيا ة بدراسية التنسيٌق ميع كافية الجهيات الحكومٌية
بجمييع البٌانييات والمعلومييات حييول ظواهرالفسيياد وكمييا تعمييل الهٌةيية علييى توعٌيية المييوظفٌ ع ي طرٌييق عقييد
االجتماعات والتوصٌات للمنتسبٌ بااللتزام بالقٌم االخالقٌة وتحفٌزهم على تضافر الجهود لمنيع ظياهرة الفسياد
االداري والمالً وتصحٌح مم القاةمٌ بتنفٌ ها فً حالة وجيودهم ومعالجتيه وفيق القيانو مميا ٌيإدي اليى بنياء
مإسسة سلٌمة تواكب عجلة تقدم الدول بكافة النواحً .

االستنتاجات :
ضعف الجهاز الرقابً وعدم توحٌد المهام األساسٌة له والتهاو مع المقصرٌ والتسترعلٌهم ٌسبب تفشيً

أ-

ظاهرة الفساد .
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

ا الفسيياد االداري والمييالً ٌصييبح عاةقييا امييام التنمٌيية واإلصييالحات االقتصييادٌة ا ا انتشيير فييً القطاعييات
الحكومٌة واالهلٌة .
وضع حلول بصورة شاملة تتناول هكلٌة المإسسات الحكومٌة والعنصر ٌقضً على الفساد .
عدم االكتراث بخدمات الموطنٌ ٌساعد على التخلف والفساد االداري والمالً .
التو افق المتكامل بٌ المإسسة وموظفٌها وبٌ القطاع الخا ووجود الشعور الوطنً سيٌحقق اإلصيالح
فً عملٌة الفساد .
تفعٌل دوراإلعالم وتنظٌم االتصال بٌ الدواةر الرسمٌة ٌساعد فً فً نشيراألخالقٌات الوظٌفٌية والثقافية
الضرٌبٌة ٌكو سببا فً معالجة الفساد االداري والمالً .

خ -تشكٌل هٌةة النزاهة ومكاتب المفت
والمالً .

العام فً العراق خطوة فً الطرٌق الصيحٌح لمكافحية الفسياد اإلداري

التوصٌات :
أ -تعاو االدارة العلٌيا والميوظفٌ والتنسيٌق بيٌ جمٌيع الجهيات المعنٌية فيً الدولية فيً مكافحية الفسياد وبي ل
الجهود الكبٌرة لمواجهتة والقضاء علٌه هو مهمة وطنٌة مقدسة.
ب -تفعٌل عمل هٌةات الرقابة الداخلٌة فً المإسسات الحكومٌة ومسياندة عميل هٌةية النزاهية و تطبٌيق القيانو
للقضاء على التجاوزات الغٌر السلٌمة .
ت -التقٌٌم العلمً المبنً على الكفاءة والخبرة واإلنتاجٌة للموظفٌ وتحفٌز الجٌد منهم .
ث -جعل ال عراق ترتٌبه متقدما فً تقارٌر الشفافٌة الدولٌة م خالل محاربة الفساد فً المإسسات الحكومٌة .
ج -تنفٌ عدد م أنظمة العمل االلكترونٌة التً تمكنها اعلى اكتشاف السلبٌات واالنحرافات فً العمل .
ح -القٌام على عيدم تبليور ظياهرة الفسياد الخطٌيرة التيً ٌجعلهيا عقبية فيً طرٌيق تقيدم عملٌية التنمٌية بؤصيعدتها
المختلفة .
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