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العراق / جامعة النهرين 



ة  في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، والحركة المتسارع

لألشخاص ورؤوس االموال  والمعلومات عبر دول العالم المختلفة ، ادى ذلك الى

اعادة تشكيل المجتمعات في مختلف دول العالم ، ومع كل هذا تصاعدت مؤشرات

ف الوسائل الفساد وخلق فرصا جديدة للسعي للحصول على الثروة والسلطة وبمختل

، غير المشروعة  واضحت عملية نقل العائدات عبر الحدود تتم بسرعة فائقة

وظهرت انعكاسات الفساد على مختلف االصعدة فالنتهاك للحقوق االساسية

عبئتها واالجراءات القانونية  ، وتشوية التنمية االقتصادية ، وهدر الموارد وسوء ت

وهدر المساعدات الدولية واضعاف الخدمات االساسية 



(مفهومها، سماتها، اسبابها ،مظاهرها)ظاهرة الفساد 

ة  الى تكون نموذجية في تحول الفساد في مجتمع ما من حاالت انحرافات فردية معزولتكاد 

ملة ، ممارسة مجتمعية شاإلى اتساع وازدياد عدد المنتمين بما في ذلك قمة الهرم السياسي 

(  الكبار فساد)ما نسميه نوعين  فهناك إلى فتحليل ظاهرة الفساد في العراق يمكن تنقسم 

أو ذية ذلك في السلطة التنفيأكان المتنفذين على قمة الهرم االجتماعي والسياسي سواء 

تتناغم وتتفق في وأحيانا، التشريعية والقضائية  حيث شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها 

أحيان أخرى توزيع المزايا والغنائم في 



(مفهومها، سماتها، اسبابها ،مظاهرها)ظاهرة الفساد 

شوةوالرالفسادممارساتتعدلمحيث()

عبروأنهابل،وحدهم(الكبار)فيتنحصرأوتقتصروالمحسوبيةوالوساطة

إلىذلككلأدىاإلفقاروسياساتوالثرواتالدخولتوزيعسوءسياسات

ابوغيالمستمراألسعارارتفاعمع،والدخولالطبقاتبينالفجوةاتساع

.والمجتمعالسياسيالهرمقمةفيوالشفافيةالنزاهة



 لتي السياسية  ااإلنسانية  واألنظمة ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات تعد

إلى تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ وتنوعت وتعددت التعاريف الخاصة بالفساد من مجتمع

نه خروج بأ) تعريف الفساد إلى آخر ، وباختالف الباحثين ومرجعيا تهم العلمية ، فهناك من ذهب 

أي عدم االلتزام بهما أو استغالل غيابهما، من أجل تحقيق مصالح واألنظمة على القوانين 

(سياسية واقتصادية ومالية وتجارية أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة 



:صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات الفسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاد

يتصف الفساد بعدد من الخصائص أهمها
صفات الفساد: ثالثا:

 يتصف الفساد بعدد من الخصائص أهمها  :

انحراف السلوك

-الكتمان

كثرة االطراف

االعتماد المتبادل

خيانة الثقة

المخالفة والشمول

الحيلة والخديعة



دواعي ومسببات الفساد

دواعي ومسببات الفساد

متغيرات الفساد: اوال

-المتغيرات االقتصادية

-المتغيرات السياسية

-المتغيرات االجتماعية والقانونية والثقافية

4-المتغيرات اإلدارية والتنظيمية  :



أنواع ومظاهر الفساد
أنواع ومظاهر الفساد:

 الرشوة واالكراميات

 المحاباة والمحسوبية

التوسط

البتزازا

 التقليد والتزوير

 االهمال في العمل

تقسيمات الفساد

،من حيث مظهره، من حيث الحجم

من ناحية االنتشار



تطور اليات االفساد
 سياسات منهجية وجود

 وجود قواعد عرفية

 وجود خطوط اتصاالت دائمة

 استمرار سياسات االفقار
اخرى



االنعكاسات المترتبة على الفساد 
ر التنمية هناك الكثير من االدلة والنظريات التي اثبتت ان الفساد يشوه ويؤخ

لى الفساد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، حيث تتنوع االثار المترتبة ع

ير من على مختلف االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، هناك الكث

باشرةاالثار المترتبة على الفساد تكون واضحة ومباشرة ومنها تكون غير م

العالقة بين المسؤولون والتهرب من العقاب



سبل معالجة الفساد 
سبل المعالجة في العراق

 هيئة النزاهة العامة: اوالا:

 ا :ديوان الرقابة المالية: ثانيـــا

 ا مكاتب المفتش العام : ثالثا

 ا دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد: رابعا

 ا اد دور االعالم ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفس: خامسا

 ا دور الديمقراطية في مكافحة الفساد : سادسا



البرنامج االنمائي لألمم المتحدة في 
مكافحة الفساد

 رغم نجد ان االمم المتحدة عملت على مكافحة الفساد والوقوف وعلى ال

م  ن ال  دور المتن  امي لألم  م المتح  دة واجهزته  ا اال انه  ا تواج  ه مش  كلة 

ل تل ك الحكومات الفاسدة  والتي تعيق عمل الكثير من اجهزته ا، وتح او

ائم ا الحكومات عادة تشويه الحق ائق ، واالبتع اد ع ن التع اون وتح اول د

ة ، ورغم التشكيك في التقارير واالحصائيات الصادرة  من تلك االجهز

ود ذلك  فان ذهاب االمم المتحدة الى االفراد والتعاون مع النخب الموج 

ه داخ   ل ال   دول النامي   ة ، يع   د الخي   ار االمث   ل للعم   ل عل   ى زرع ثقاف   ة

.مجتمعية قادرة على التغير وبناء الدولة واصالح مؤسساتها



 ومن اجل الخروج ومكافحة ظاهرة الفساد فالبد من ان تكون هناك مساعي داخلية

ودولية للقضاء على الفساد والتي أههما

1-اعتماد مناهج دراسية تبدا من رياض االطفال وتستمر الى الدراسات العليا ،

ها دولياوتحديث هذه المناهج العلمية بتطور وسائل واساليب الفساد ويكون تقيمي

2-ة دعم منظمات ومؤسسات محلية تعمل على زرع ثقافة مكافحة الفساد  ومالحق

.الفاسدين عبر المؤسسات االعالمية المستقلة 

3-نشر عمل منصات اعالمية مستقلة  الكترونية مرتبطة باألمم المتحدة  تقوم ب

اد  ويقوم االفراد التقارير الدورية لكل بلد من البلدان التي تزايدت فيها مستويات الفس

.والمؤسسات المحلية بدعم تلك المؤسسات بالتقارير المرتبطة باألدلة



التوصيات 
ثنائية عقد اتفاقياتإلى الثراء الفاحش غير المشروع  ومالحقته دوليا والذهاب محاسبة -4

لهم إلى أمواوجماعية لمالحقة الساسة والحكام والموظفين الحكوميين ، والذين يقومون بنقل 

.خارج دولهم

االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد داخل الدول النامية ، تفعيل -5

6- لعمل اوائتمتةاإللكترونية الحكومات إلى الحكومات ومساعدتها  في االنتقال تشجيع

والمالياإلداري 

7- وتذهب يكون هناك تقييم دولي للنظم الديمقراطية  السائدة في الدول النامية ،يجب أن

ر غيوأموالهم عقد االتفاقيات الثنائية والجماعية التي تالحق الفاسدين إلى الدول 

المشروعة

8- الناميةالسعي في تطبيق الحكم الصالح في دولنا



9- على اجتثاث الفساد الكبير  من جذوره من خالل االحتجاجات والمظاهرات العمل

المدني السلمية التي تطيح باألنظمة الفاسدة وذلك من خالل تشجيع دور منظمات المجتمع

.الرايوالتعبير عن األنسان الفاعلة والمنظمات الداعمة لحقوق 

10- عاونة  لمكافحة الفساد  المرتبطة والمتواإلقليمية تفعيل دور المراكز الدولية

المتحدة ودعمها من خالل دورها في مكافحة الفساد  وخصوصا تلك األمم مع 

المراكز التي تقع في دول  يكاد ينعدم فيها الفساد ، 



النهاية
شكرا لكم 


