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تعد عاىرة الفداد الؾعيفي عاىرة عالسية شديدة االنتذار وىي عاىرة متجذرة
اخذت إبعادا واسعة تتداخل فييا عؾامل عديدة ومختمفة التسايز ،وىي تختمف مؽ
مجتسع إلى آخر؛ إذ حغيت عاىرة الفداد في اآلونة األخيرة باىتسام الباحثيؽ في

مختمف االختراصات كالقانؾن والدياسة واالقتراد واالجتساع ،وتؼ تعريفو
بتعريفات مختمفة حتى اصبحت عاىرة ال يكاد يخمؾ مجتسع أو نغام سياسي مشيا.

وتؤكد األدلة أن الفداد الؾعيفي يزر بالسؾاطشيؽ عمى نحؾ متفاوت ،ويعرقل

الجيؾد الرامية إلى تحقيق اىداف الدولة في األعسار والتظؾر ،وذلػ الن الفداد

الؾعيفي يعسل عمى اضعاف الديسقراطية والحكؼ الرشيد وحكؼ القانؾن ،ويؤدي إلى

انتياكات حقؾق اإلندان ،ويدسح بازدىار الجريسة السشغسة واإلرىاب وغيرىا مؽ
األخظار التي تيدد أمؽ اإلندان واستق ارره.

الكمزات الزفةاحية :تجريؼ الفداد؛ الفداد الؾعيفي؛ القانؾن العراقي.
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Job corruption is a very widespread global and a deep-rooted
phenomenon that has had wide dimensions in which many
different factors overlap, and it differs from one society to
another. The phenomenon of corruption has recently gained the
attention of researchers in various disciplines, such as law,
politics, economics, and sociology. It was defined by different
definitions until it became a phenomenon in which a society or
political system is hardly devoid of it.
Evidence confirms that job corruption disproportionately harms
citizens, and hinders efforts to achieve the state's goals for
reconstruction and development. This is because job corruption
weakens democracy, good governance, and the rule of law,
leads to violations of human rights, diminishes the quality of
life, and allows organized crime, terrorism, and other dangers
that threaten human security and stability.
Keywords: Criminalizing corruption; job corruption; Iraqi law.
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مقجمة

الفد اااد ال ااؾعيفي ع اااىرة قديس ااة ف ااي فحؾاى ااا ،حديث ااة ف ااي أس ااالي يا ،وق ااد تع ااددت
أساليبو بتشؾع ال يئة الؾطشية التي تتفاوت مؽ مجتسع إلاى آخار تبعاا لمعدياد ماؽ العؾامال
الس ااؤ رة( ،)1متخ ااذا أش ااكاال مختمف ااة ،مشي ااا اإلداري ،والس ااالي ،والدياس ااي ،واالجتس اااعي،
والقانؾني ،واالقترادي.
أهزية البجث:
الفدااد الاؾعيفي ماؽ الغاؾاىر الخظيارة التااي تؾاجاو ال مادان ،واااألخص فاي الاادول
الشامياة ،حياأ أخااذ يشخار جدااد مجتسعاتشاا ،ليراال أ اره إلااى الجانا األمشااي فزابل عااؽ
الجؾان ا األخاار  .وىااؾ مااؽ أخظاار أن اؾاع الفداااد عمااى اإلطاابلق ،ألنااو يرااي الجياااز
اإلداري بالذاامل ،ويجعمااو غياار قااادر عمااى أداا السيااام والؾاجبااات التااي نذ ا مااؽ أجميااا،
وىؾ مؽ األمراض الخظيرة التي تري حياة الذعؾب والسجتسعات ،ألنو بات يدتذري
في اآلونة األخيرة برؾرة أو ب خر في معغؼ دول العالؼ.
مدكمة البجث
نغا ار لآل اار الساادمرة التاي تترتا عمااى الفدااد االداري السايسا فااي نظااق الؾعيفااة
العامة واالذكل الذي ياشعكس عماى االدارة والساؾاطؽ ماؽ خابلل الخدماة السقدماة لاو ماؽ
الدائرة السخترة والتي تمقي بغبلليا عمى الؾاقع الخدمي لمفرد ال بل تتعداىا ايزاا الاى
الزرر بجسيع نؾاحي الحياة األخر .
هيكمية البجث:
تزسشت هيكمية البحأ مبحثيؽ رئيديؽ ىسا:
الزبجث األول :ماهية الفداد الؾعيفي واشكالو واسبابو وخرائرو وا اره.
الزبجث التاني :العمة في تجريؼ الفداد الؾعيفي في القؾانيؽ التذريعية.
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عمى الرغؼ مؽ اإلدراك الحكاؾمي السبكار لتفااقؼ مذاكبلت الفدااد فاي الجيااز اإلداري

لمدولااة ،وعمااى الاارغؼ مااؽ التحاارك الحكااؾمي عمااى السدااتؾيات التذاريعية والتشغيسيااة لسكافحااة
الفد اااد ومحاصا ارتو م ااؽ خ اابلل األجيا ازة الرقابي ااة الستع ااددة ،واسعؾن ااة الجي ااازيؽ التذا اريعي
والقزااائي ،إال أنااو يبلحاار استذاراا عاااىرة الفداااد اإلداري فااي العاراق وت م ميااا فااي الجياااز

اإلداري ،األمار الاذي يتظما تغاافر الجياؾد لسجابيتياا والؾصاؾل إلااى الشتاائج السرجاؾة التااي
تااؤمؽ الااؾطؽ مااؽ ىااذه الغاااىرة .فالفداااد لااؼ يعااد أم ا ار خابيااا أو س ا ار يؾصااف بج ارائؼ تحاات

األرض ،كسا كان في الساضي ،بل أصبح حقيقة معمشة ب رقام واقعية ومث تة(.)2

ولؼ يعد الفداد أيزا مد لة محمية وإنسا عاىرة تتخظى الحدود القؾمية وتؤ ر عماى

جسياع السجتسعااات واالقتراااديات مسااا يجعاال التعااون الاادولي لسشعيااا والداايظرة عمييااا أما ار

الزما(.)3

وعمااى ال ارغؼ مااؽ تعاادد الجيااؾد الس ذولااة عمااى السدااتؾ الاادولي واإلقميسااي والسحمااي

مؽ مختمف السؤسدات الحكؾمية والسدنية السعشية بسكافحة الفداد ،لكؽ تبقى نتائجياا فاي
مجااال مكافحااة الفداااد محاادودة ،حيااأ تعااددت أشااكالو وصااؾره وتظااؾرت أساااليبو ،وعميااو
اصبح تؾحيد الجيؾد الدولية

()4

والؾطشية بايؽ مؤسداات وىيئاات تعزياز الذافابية ومكافحاة

الفداد أم ار الزما ومفترضا حتسيا لسكافحة فاعمة لذلػ الؾااا الخظير(.)5

إن الفداد اإلداري مؾجؾد في أي تشغيؼ يكؾن بيو لمذخص قؾة مديظرة أو قؾة

احتكار عمى سمعة أو خدمة أو صاح

قرار ،وتكؾن ىشاك حرية في تحديد األفراد الذيؽ

يدتمسؾن الخدمة أو الدمعة أو تسرير القرار لفئة دون األخر  ،وقد يتزسؽ مرظمح

الفداد اإلداري (الؾعيفي) محاور عديدة(.)6

لذلػ سشتشاول عاىرة الفداد الؾعيفي والتي تعد عاىرة عالسية واسعة االنتذار،

وذات جذور ت خذ أبعادا واسعة وتتداخل فييا عؾامل مختمفة يرع
:
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وتختمف درجة شسؾليتيا مؽ مجتسع إلى آخر ،وىذا ما تؤكده العديد مؽ الدراسات ب ن

الفداد الؾعيفي يقل كثي ار في الدول ذات االقتراد القؾي ،والسدتؾ السعاشي السرتفع،
بيشسا يرتفع بسعدالت ك يرة في الدول الشامية برفة عامة ،وذات السدتؾ السعاشي
السشخفض .ويتزح ذلػ مؽ خبلل األوجو العديدة لمفداد الؾعيفي ،كانتذار الرشؾة،

والتدي

بيؽ السؾعفيؽ ،وتفذي السحدؾاية والؾساطة ،وزيادة الروتيؽ ،وتعقيد اإلجارااات

في تشفيذ السعامبلت ،وىشا يسكؽ القؾل ب ن كل مخالفة تتؼ بدؾا نية لمقؾانيؽ واألنغسة

السرعية ،وكل استيتار بالقيؼ والتقاليد الخيرة الستعارف عمييا في السجتسع ،تعد فدادا

بسفيؾم السسارسة العسمية( ،)7ويعاق

عمييا القانؾن

()8

لكؾنيا قياما بفعل ما ضد

السرمحة العامة ،ويعرض ن ازىة الؾعيفة العامة لمخظر بؾصفيا األداة التي تشفذ مؽ
خبلليا الدولة سياستيا.

والفداااد الااؾعيفي يتعمااق بداامؾك السؾعااف العااام ،واسااتخدامو الساؾارد العامااة لتحقيااق

مرا ااالح أو أغ ا اراض شخرا ااية ،أو مسارسا ااتو االخا ااتبلس أو الرشا ااؾة ،أي االنح ا اراف عا ااؽ

اخبلقيات العسل(.)9

لذلػ سايتؼ تداميط الزاؾا عماى مفياؾم الفدااد الاؾعيفي ،وأشاكالو واسابابو واآل اار
()10

واالنعكاسااات السااؤ رة فااي الؾعيفااة العامااة والسجتسااع

مااؽ خاابلل بل ااة مظالا

وعمااى

الشحؾ اآلتي:

الزصمب األول :تعريف الفداد في الؾعيفة العامة.

الزصمب التاني :أسباب الفداد في الؾعيفة العامة ،ودوافعو.
الزصمب التالث :اآل ار اإلدارية لمفداد في الؾعيفة العامة.
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الزصمب األول :تعخيف الفخاد في الػضيفة العامة
الفداد في الم ة نقيض الربلح ،وىؾ مؽ فعل فدد يفدد ،وفدؾدا أي

فاسد( ،)11وفداد الذيا في الم ة العراية يعشي تمفو وعدم صبلحيتو( ،)12وقد ورد
الفداد بعدة معان ،فقد وردت في القرآن الكريؼ بسعشى القحط كسا في قؾلو تعالى" :ظهر
الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملىا لعلهم يرجعىن"(.)13
وقد جاا مفيؾم الفداد في الم ات األخر بسعان كثيرة ،فالفداد في الم ة الفرندية

تتعدد معانيو وتختمف دالالتو باختبلف استعساالتو ،إذ يرد بسعشى وسيمة لرشؾة قاض
أو حاكؼ ) ،(Moyens de corropre un jugeأو تحريفا لشص (Changement
) ،vicieux dans les texteأو تذؾييا لمحقيقة )(Deparavation de la verite

أو تحريفا لعقد ) ،(Dematuration du contratكسا قد يرد بسعشى الجؾر
واالضظياد ) ،(Oppressionأو الغمؼ الؾاضح ) ،(Injusticeأو التخري

والتدمير

والتمف واإلبادة ) ،(Destructionأو االنحبلل والتعفؽ ) ،(Putrefactionكسا قد
يعشي الدرقة واالختبلس ) ،(Volerieواالبتزاز ) ،(Extortionواإلسراف والت ذير

) ،(Extravaganceأو خرق القؾانيؽ ) ،(Violation des loisأو اغتراب

الدمظة ).)14((Tyrannie

أما في الم ة اإلنجميزية فمو دالالت واستعساالت متعددة أيزا ،حيأ اشتق

مرظمح الفداد ) (Corruptionمؽ الفعل البلتيشي ) (Rumpereوالذي يعشي كدر

شيا ما ،وقد يكؾن ىذا الذيا السراد كدره سمؾكا أخبلقيا واجتساعيا ،أو غالبا ما
يكؾن قاعدة إدارية لمحرؾل عمى كد

مادي(.)15

أما فقييا ،فقد اىتؼ فقياا عمؼ القانؾن بغاىرة الفداد ،وأولؾه أىسية خاصة ،برزت

مؽ خبلل العدد الك ير مؽ التعريفات التي رصدت في ىذا السجال مؽ بيشيا التعريف

الذي يعرف الفداد الؾعيفي ب نو "تررف وسمؾك وعيفي سيئ فاسد خبلف اإلصبلح،
ىدفو االنحراف والكد

الحرام ،والخروج عمى الشغام لسرمحة شخرية]"(.)16
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كسا عرف ب نو "نية استعسال الؾعيفة العامة بجسيع ما يترت

عمييا مؽ ىيبة

ونفؾذ وسمظة لتحقيق مشافع شخرية ،مالية أو غير مالية ،واذكل مشاف لمقؾانيؽ

والتعميسات الرسسية"(.)17

أمااا فااي االصااظبلح ،فااان الفداااد يظمااق عمااى إسااااة اسااتعسال الداامظة العامااة،

وتدخيرىا لتحقيق مرالح خاصاة ،او خاروج الذايا عاؽ االعتادال ،قمايبل كاان الخاروج
عشو او كثي ار ،ويزاده الربلح(.)18

وقد تعددت تعريفات الفداد مؽ ق ل السشغسات الدولية؛ فقد عرفاو مذاروع اتفاقياة

االمااؼ الستحاادة لسكافحااة الفداااد بانااو "القيااام ب عسااال تسثاال اداا غياار سااميؼ لمؾاج ا

او

اس ااااة اس ااتخدام لسؾق ااع او س اامظة بس ااا ف ااي ذل ااػ افع ااال االغف ااال تؾقع ااا لسزي ااة او س ااعيا
لمحرؾل عمى مزية يؾعد بيا او تعرض او تظم
السشر

بذكل مباشر او غير مباشر"(.)19

أمااا مشغسااة الذاافابية الدوليااة فقااد عرفت او ب نااو "كاال عساال يتزااسؽ سااؾا اسااتخدام
العام لتحقيق مرمحة خاصة ،ذاتية لشفدو أو جساعتو"(.)20

كسااا عرفااو ال شااػ الاادولي ب نااو "إسااااة اسااتعسال الؾعيفااة العامااة لتحقيااق مكاس ا

خاصا ا ااة"( ،(21ك ا ا ااذلػ عرف ا ا ااو ب نا ا ااو "االنحاا ا اراف األخبلق ا ا ااي لمسدا ا ااؤوليؽ ف ا ا ااي الحكؾم ا ا ااة
واإلدارة"( .(22وفي حيؽ أن اتفاقية األمؼ الستحدة لسكافحة الفداد لدشة  2003لاؼ تاشص
عم ااى تعري ااف مح اادد لمفد اااد ،إال أني ااا أش ااارت إل ااى ص ااؾره ،وى ااي :الرش ااؾة ،واخ ااتبلس

السستمكات ،والستاجرة بالشفؾذ ،وإسااة استعسال الؾعيفة ،واإل راا غير السذروع ،وغيرىاا

م ااؽ الر ااؾر( ،(23مؾس ااعة ب ااذلػ م ااؽ مفي ااؾم الفد اااد ليذ ااسل مسارس ااات وأفع اااال ل ااؼ تك ااؽ
مجرمة بالتذريعات الداخمية لمدول األطراف ،عمى اعتباره مؽ الجرائؼ السعاصرة(.)24

كسااا عرفااو صااشدوق الشقااد الاادولي ب نااو "األياادي الظؾيمااة الستعساادة التااي تدااتيدف

استشتاج الفؾائد مؽ ىذا الدمؾك لذخص واحد ،أو لسجسؾعة ذات عبلقة باآلخريؽ"(.)25

وىكذا سارت اتفاقية االتحاد االفريقي لسشع ومكافحة الفداد ،والتي انزاست إليياا

مشغسااة الؾحاادة اإلفريقيااة لمفداااد ،مااؽ خاابلل عاادم تعريفيااا لمفداااد بذااكل محاادد ،حيااأ

أشارت في السادة الرابعة مشيا إلى األفعال التي تعد فدادا(.(26
:
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ووفقا لمسعايير العالسية لسكافحة الفداد في األجيزة الذرطية الرادرة عؽ

االنتراؾل في يؾليؾ  2002فان مفيؾم الفداد يتزسؽ ما ي تي :
(أ) الؾعد أو الظم

أو الق ؾل أو محاولة الحرؾل بظريق مباشر أو غير مباشر عمى

نقؾد أو أشياا ذات قيسة ،أو ىدايا ،أو خدمات ،أو مكافآت ،أو مشفعة لمعامميؽ في

الذرطة مؽ عدكرييؽ ومدنييؽ سؾاا ألنفديؼ أو ألشخاص آخريؽ أو لجسعيات أو
تجسعات مقابل القيام بعسل أو االمتشاع عؽ عسل يتعمق بالقيام بؾاجباتيؼ.

(ب) عرض أو تقديؼ نقؾد أو أشياا ذات قيسة ،أو ىدايا ،أو خدمات ،أو مكافآت أو
مشفعة لمعامميؽ في الذرطة مؽ عدكرييؽ ومدنييؽ سؾاا ألنفديؼ أو ألشخاص

آخريؽ وسؾاا كان ذلػ بظريق مباشر أو غير مباشر مقابل القيام بعسل أو

االمتشاع عؽ عسل يتعمق بالقيام بؾاجباتيؼ.

(ج) القيام بعسل أو االمتشاع عؽ عسل يتعمق بؾاجبات العامميؽ في الذرطة مؽ
عدكرييؽ ومدنييؽ يترت

عميو تعريض شخص إلى االتيام أو الحكؼ عميو بجريسة

أو مداعدة شخص لتجش يو التعرض لمسداالة برؾرة غير قانؾنية.

(د) اإلدالا بسعمؾمات شرطية ذات طابع سري أو محغؾر مقابل مكاف ة أو أي مشفعة
ميسا كان نؾعيا.

(ه) القيام بعسل أو االمتشاع عؽ عسل مشرؾص عميو عمى أنو فداد بسؾج
الدول األعزاا في االنتراؾل.

قؾانيؽ

أما مؽ الشاحية التذريعية ،فمؼ يزع السذرع الفرندي تعريفا محددا لمفداد

اإلداري ،وإنسا أورد أوصافا لمفداد الذي تختص بو ىيئة مكافحة الفداد ،وذلػ بالسادة

األولى مؽ القانؾن رقؼ ( )122لدشة  1993الخاص بسكافحة الفداد وتدعيؼ الذفابية،
والذي يشص عمى أنو "تختص ىيئة مكافحة الفداد بجسع كافة السعمؾمات البلزمة

لمكذف عؽ أفعال الفداد ،أو مشعيا كافة أشكال الفداد الدم ي ،أو اإليجابي،

واست بلل الشفؾذ ،والتراح ،والتدخل ،وال ش في السشاقرات العامة"( ،)27يزاف إلى

:
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ذلػ أفعال الفداد الؾاردة بقانؾن العقؾاات في السؾاد مؽ  1-432إلى ،17-432
والتي تخص السؾعف العام(.)28

ولؼ يؾرد السذرع السرري ىؾ كذلػ تعريفا لسرظمح الفداد ،فقد ركز عمى

جريسة الرشؾة في السادة  103والسادة  103مكرر مؽ قانؾن العقؾاات السرري ،إال

أنو في مؾاطؽ أخر أشار إلى بعض مغاىره(.)29

امااا فااي الع اراق فانااو لاايس ىشاااك فااي قااانؾن العقؾاااات الع ارقااي مرااظمح لجريسااة

يع اار عشيااا بالفداااد ،او تحساال ىااذه التدااسية ،ولكااؽ ىشاااك بعااض الج ارائؼ التااي حااددىا

قااانؾن هي ا ة الش ازىااة

()30

رقااؼ ( )30لدااشة  ،2011واسقتزااى السااادة ( )1مش او بتدااسيتيا

(قزية فداد) ،وعرفيا بالقؾل "ىي دعؾ جزائية يجري التحقيق فيياا بذا ن جريساة ماؽ
الج ارائؼ السخمااة بؾاجبااات الؾعيفااة ،وىااي الرشااؾة واالخااتبلس وتجاااوز السااؾعفيؽ حاادود

وعااائفيؼ ،وأيااة جريسااة مااؽ الج ارائؼ السشرااؾص عمييااا فااي الس اؾاد  233و 234و271

و 272و 275و 276و 290و 293و 296م ا ااؽ ق ا ااانؾن العقؾا ا ااات رق ا ااؼ  111لد ا ااشة

 1969السعدل ،وأي جريسة اخر يتؾفر فييا أحد الغروف السذددة السشرؾص عميياا

في الفقرات  5و 6و 7مؽ الساادة  135ماؽ قاانؾن العقؾااات الشافاذ السعدلاة بالقداؼ ()6
م ااؽ الق ااانؾن التشغيس ااي الر ااادر ع ااؽ مجما ااس الحك ااؼ (السشح اال) السمح ااق با ا مر سا اامظة

االئتبلف السؤقتة (السشحمة) رقؼ  55لدشة ."2004
الزصمب التاني :أسباب الفخاد في الػضيفة العامة

ىشاك عدة اسباب قد تؤدي الى انتذار الفداد الؾعيفي والتي سيتؼ تشاوليا

بذيا مؽ اإليجاز وفي ستة فروع وكاآلتي:

 .1الفخع األول :أسباب تتعمق بتراجع الؾازع الديشي واألخبلقي.
 .2الفخع التاني :أسباب اقترادية.
 .3الفخع التالث :أسباب تشغيسية

 .4الفخع الخابع :قرؾر التذريعات.
 .5الفخع الحامذ :أسباب سياسية.

 .6الفخع الخادس :أسباب اجتساعية.
:
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الفخع األول :أسباب تةعمق بةخاجع الػازع الجيسي واألخالقي

مؽ السعمؾم أن األديان تسثل محؾ ار أساسيا مؽ محاور الحياة ب شكاليا

السختمفة ،والديؽ ىؾ مجسؾعة مؽ األحكام والسبادئ التي يؾحي بيا هللا سبحانو وتعالى

إلى أن يائو ورسمو ليبذروا بيا بيؽ عباده ،سعيا إلى االلتزام بيا لمؾصؾل إلى خير

الشاس ونفعيؼ في الدنيا واآلخرة ،وقد يتزسؽ الديؽ تشغيسا يتعمق بالعقيدة واألخبلق

والسعامبلت ،أما األخبلق :فيي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ القؾاعد السثالية التي تؾصل
إلييا السجتسع لدعؼ الخير والحرص عميو ،وقسع الذر ومحاراتو ،وىذه أنساط مثالية

لمدمؾكيات الؾاج

اتباعيا ،حتى ولؾ تعارضت مع الرغبات والشزوات الفردية( .)31وفي

عل التظؾر التكشؾلؾجي اليائل الذي تذيده غال ية السجتسعات السعاصرة ،فقد أصبح

اإلندان يسيل إلى إشباع حاجاتو الذخرية عمى حداب اآلخريؽ ،ضاراا عرض
الحائط بكل ما يفرضو الديؽ مؽ تعاليؼ تيتؼ بال ؾاعأ والشؾايا وتتجو إلى داخل الشفس

البذرية األمارة بالدؾا ،وما تقرره القؾاعد األخبلقية مؽ مثاليات .يقابميا تذجيع السحيط

ال يئي فسثبل عشدما تجد أما تذجع ابشيا عمى الفداد ،أو أبا يكؾن وسيمة الفداد ألبشو،

أو تجد زوجة تكؾن أداة الستبلم اليدايا والعظايا والرشاو  ،فيشا يكؾن السدتؾ
األخبلقي قد وصل الى أدنى مدتؾياتو في القيؼ االجتساعية.

ولعل مؽ أىؼ مغاىر مخالفة الؾازع الديشي والخمقي في مجال الؾعيفة العامة

سؾا أخبلق السؾعف أو السدؤول اإلداري وقيسو االجتساعية بذكل عام ،واالفتقار إلى

الؾالا لمدمظة ومقر العسل ،ومحاباة اآلخريؽ في التعييشات ،وتعسد إلحاق السؾعف
بعسل ال يتشاس

مع مؤىبلتو وقدراتو الذخرية.

الفخع التاني :اسباب اقةذادية
تمع

العؾامل االقترادية الدائدة فاي بعاض السجتسعاات دو ار ماؤ ار فاي انتذاار

عااىرة الفداااد وت م مياا فااي شاياا السجتسااع ،وتعااد األساباب االقترااادية ماؽ أىااؼ العؾاماال
التي تقف وراا عاىرة الفداد في مجال الؾعيفة العامة ،والاذي يشتذار فاي أجيازة الدولاة

ويعرقاال سااير حركااة تظااؾر السجتسااع ويقيااد عسميااة الشسااؾ االقترااادي( ،)32مسااا يداايؼ فااي
غياب العدالة االجتساعية ،وتفااوت ك يار بايؽ دخاؾل الساؾاطشيؽ( ،)33ويترتا
:

عماى ذلاػ
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عيااؾر ش ارائح اجتساعيااة جدياادة تسمااػ الثااروة دون أن يكااؾن ليااا نفااؾذ سياسااي وش ارائح
أخر فقيرة ،مسا يؤدي إلى ضعف رات
اغما

األسعار ،بحيأ ال تدد رواتا

السؾعف في و ازرات الدولاة ،يقابماو ارتفااع فاي

الساؾعفيؽ الحاجاات األساساية لياؼ ولعاؾائميؼ(،)34

الؾعيفي لسؾعف اخر يعسل في و ازرات اخر قد يكاؾن

يقابميا تفاوت في مقدار الرات

اقل خ رة او اقل سشؾات خدمة او اقال شايادة ولكاؽ قاؾانيؽ ىاذه الاؾ ازرات جعمات رواتا

مؾعفييا اعمى.

ونتيجة ليذا الؾضع غير السشظقي وغير اإلنداني يذعؾر السؾعف بخيبة األمل

وتدفعو لمبحأ عؽ تعامبلت غيار مذاروعة لمحراؾل عماى ماؾرد اعماى لتحدايؽ مداتؾاه

السعاشااي وتشتيااي مقاومتااو لئلقبااال عمااى مغاااىر الفداااد التااي تااؤدي إلااى حرااؾلو عمااى

دخاال إضااافي ،واذا مااا ارفااق ذلااػ انعاادام القاايؼ االندااانية والتراؾيااة واالخبلقيااة فاابل مااانع
اذن مااؽ التظمااع إلااى الث اراا مااؽ خاابلل الؾعيفااة .واااذلػ يشتيااي دور الكفااااة والخ ارة فااي

العسل تدريجيا أمام تمػ األسالي (.)35
الفخع التالث :اسباب تسطيزية

وىااذه األسااباب متعااددة ومتشؾعااة ومتذااعبة ،بعزاايا يرجااع إلااى ساايظرة األجياازة

اإلدارياة عمااى مختمااف األنذااظة االقترااادية ،والاابعض يرجااع إلااى سااؾا التشغاايؼ اإلداري
والااروتيؽ السعقااد فااي اإلج ارااات اإلداريااة وعاادم اسااتحداث إج ارااات مبدااظة فااي دوائاار
الدولااة واتباااع السركزيااة اإلداريااة( ،)36وتؾسااع أنذااظة تاادخل الدولااة فااي التؾزيااع ،وسااؾا
اختيااار األشااخاص السشاس ا يؽ ألش ا ال السشاص ا

القياديااة مسااا يااؤدي الااى خذااية ى اؤالا

عمى مشاص يؼ مساا يادفعيؼ الختياار معااونييؼ وناؾابيؼ مساؽ ىاؼ عماى شااكمتيؼ لمدايظرة

عمااييؼ ،وىااذا حتسااا ساايدفع ىاؤالا بجما

مااؾعفيؽ مسااؽ ىااؼ بسدااتؾ تفكياارىؼ مسااا يااؤدي

الااى الجي اال او التقر ااير ف ااي تشفي ااذ الق اؾانيؽ واألنغس ااة الؾعي ي ااة والعس اال بالكي ي ااة وفق ااا

لمربلحيات الؾعي ية الؾاسعة

()37

السخؾلة ليؼ وىذا كمو عمى حداب السرمحة العامة.

وىذا سيؤدي حتسا الى ضعف وسائل الرقابة والسحاسبة ،التي تظ ق عمى

السؾعفيؽ ،بدافع السجامبلت أو السقابل السادي ،ويكفي العمؼ ب ن غال ية التذريعات
:
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تسشح الرئيس اإلداري األعمى سمظة إحالة السخالف إلى التحقيق ،فزبل عؽ سمظة
حفر التحقيق ،وسمظة تؾقيع العقؾاة التي ال تتشاس

بد

مع السخالفة او الجرم اإلداري،

م دأ السذروعية اإلدارية "ال عقاب إداري بدون نص"(.)38

وىذا بدوره سيؤدي الى رفع تقارير م الظة لمحقيقة الى الدمظات األعمى أو

حتى عدم تزويدىا بتمػ التقارير أصبل لتفادي أي إصبلح مدتق مي( .)39لذلػ يدتؾج

اسشاد الؾعائف الحكؾمية الى ذوي االختراص مسؽ تتبلام مؤىبلتيؼ وخ راتيؼ مع
األعسال السشاطة بيؼ والتي ستديؼ إلى حد ك ير في نجاح األجيزة اإلدارية في الدولة،

والحد مؽ الفداد اإلداري بذكل تدريجي(.)40
كسا ا ااا إن ت ي ا ا ا

وساا ااائل اإلعا ا اابلم ،ومؤسد ا ااات السجتس ا ااع السا ا اادني ،والس ا ا اؾاطشيؽ

السدا ااتفيديؽ ما ااؽ الخا اادمات العاما ااة ،يا ااؾدي إلا ااى تفا اااقؼ الفدا اااد ،إذ ال تؾجا ااد تذ ا اريعات
وتعميسات واضحة ،تتيح ليؤالا القيام بدور الرقابة عمى مؤسدات الدولة(.)41
الفخع الخابع :قذػر الةدخيعات

يعد قرؾر التذاريعات الجشائياة واإلدارياة فاي تشغايؼ الدامؾك الاؾعيفي الفاساد أحاد

أىؼ أسباب تشامي عاىرة الفداد اإلداري ،وىذا يؤدي الى است بلل ىذا الجان
السااؾعفيؽ الفاسااديؽ بد ا

مؽ ق ال

عاادم تج اريؼ بعااض مغاااىر الفداااد التااي يقترفؾنيااا فااي ىااذه

التذريعات لماتخمص ماؽ السدااالة القانؾنياة( .)42أي أن غيااب مشغؾماة قانؾنياة تزاسؽ
الشزاىة والذفابية قد تداعد السؾعف عمى انتياج طريق الفدااد لعادم وجاؾد قاؾانيؽ قؾياة

رادع ااة ،ل ااذلػ ف ااان وج ااؾد قا اؾانيؽ وتذ ا اريعات واض ااحة وص ااارمة ض ااد الفاس ااديؽ مساااؽ
يتعاممؾن بالسحدؾاية والسشدؾاية وغيرىا مؽ أوجو الفداد ستديؼ بذكل واساع فاي الحاد

مؽ الفداد الؾعيفي.

الفخع الحامذ :اسـباب سـياسية
الفداد الدياساي يعاد اخظار أناؾاع الفدااد بؾصافو األداة التاي تييائ السشااخ السبلئاؼ
لمسسارسات واألفعال السشحرفة لسا يؾفره ماؽ مغماة واقعياة تحاد ماؽ فارص الؾصاؾل إلاى

العدال ااة ومحاس اابة السفد ااديؽ ،إذ يمعا ا

الشغ ااام الدياس ااي دو ار ب ااار از ورئيد ااا ف ااي تفذ ااي
:
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الفداد

()43

السيسا اذا صاح

ذلػ حالة البلإستقرار الؾعيفي ،وتركز السشاص

القيادية

ألشااخاص تحس اال ال اؾالا ال ااؾعيفي لمجيااة الحاكس ااة لتسكاايؽ ى ااذه الجيااة م ااؽ البقاااا ف ااي

الداامظة

()44

اطااؾل فت ارة مسكش ااة وىااذا يااؤدي حتسااا إل ااى خمااق ش اريحة أو فئااة محغؾع ااة

ومدااارات داخميااة س ارية( ،)45يعسمااؾن مااؽ خبلليااا عمااى إجياااض روح السبااادرة والرقابااة

الذع ية واإلدارية.

الفخع الخادس :أسباب اجةزاعية

تعد العؾامل االجتساعياة والثقابياة سا با لاو أىسياة خاصاة فاي نذا ة الفدااد اإلداري

وانتذاره داخل السجتسع ،وعادة ما تشذ مجتسعات تقميدياة( )46تحتاؾي عماى رواباط قؾمياة
وطائ يااة وعذااائرية قااد تمقااي بغبلليااا عمااى بعااض السجتسعااات ،وىااذه السجتسعااات تؾلااد
حالااة مااؽ االنحياااز لسااؽ يتااؾلى مااؽ ىااذه العؾائاال مشاص ا

إداريااة تجعمااو يقاادم خدماتااو

لؤلفراد الذيؽ تراظو بيؼ صبلت القرابة بسختمف صؾرىا ،مسا يؤدي الى مخالفة القانؾن
أو العسل خبلف الزؾابط الؾعي ية(.)47

كس ااا أن ال اادور الر ااحيح لمثقاف ااة والتراي ااة والتعم اايؼ يد اايؼ بذ ااكل مباش اار أو غي اار

مباشر في ضبط السجتساع وتؾجياو بؾصامة اتجاىاو بالذاكل السظماؾب ،لاذلػ نجاد أن أي
ت ير إيجابي لذلػ مؽ ش نو ان يقؾض الفداد؛ فسا تتركو الحروب لد السجتسعات ماؽ

ا اار س ايا لااو مااردودات ساام ية عمااى العااادات والتقاليااد لااد ىااذه السجتسعااات ،كسااا أن
االستخدام الديا لمتظؾر التكشمؾجي اليائل السيسا شبكة السعمؾمات الدولية (االنترنيت)

قاد يكااؾن سا با ماؽ اسااباب الفداااد ،فاألنترنيات حاايؽ يداااا اساتعسالو مااؽ ق اال الاابعض او
يديل ليؼ عسميات االبتزاز ،يعزز عسميات الفداد وانتذارىا ،كذلػ يدااىؼ تعادد القشاؾات

الفزااائية مااع ض ااعف الرقابااة عمااى برامجي ااا التااي ع ااادة مااا تعاارض ما اؾاد اعبلميااة ف ااي
مداعدة بعض العامميؽ في السؤسدات الحكؾمية عمى تقسص ادوار الفاسديؽ.

:
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الزصمب التالث :اثخ الفخاد الػضيفي عمى الػضيفة العامة

بعد الؾقؾف عمى أىؼ أسباب الفداد الؾعيفي ،فسؽ الظ يعي أن يكؾن ليذه

الغاىرة آ ار سم ية عمى مختمف السجاالت االقترادية واالجتساعية والدياسية

واإلدارية ،لذا أر واسا يخدم ىذه السؾضؾع الؾقؾف عمى أىؼ اآل ار الدم ية لمفداد

الؾعيفي عمى الجياز اإلداري مؽ خبلل اراعة فروع وكاآلتي:

الفخع األول :الت ير عمى عسمية التخظيط في الجياز اإلداري.

الفخع التاني :مقاومة اإلصبلح اإلداري.

الفخع التالث :االنحراف بسقاصد القرار عؽ السرمحة العامة.
الفخع الخابع :تراجع الكفااة اإلدارية في األجيزة الحكؾمية.

الــــفخع األول :الةأثيخ عمى عزمية الةحصيط في الثهاز اإلداري

حيأ أن التخظيط يعد مؽ أىؼ وعائف الجياز اإلداري ،والذي تقؾم بو اإلدارة

لتحديد حاجات السجتسع ،م يشة بيو الؾسائل التي يسكؽ مؽ خبلليا تحقيق ىذه

األىداف ،إال أن الفداد اإلداري ولسا يذكمو مؽ مرض خظير يقتحؼ جدؼ اإلدارة
العامة ويريبو بالذمل ،فانو يؤدي بالتالي إلى تحؾيل عسميات التخظيط بسجسميا إلى

عسميات ىبلمية وشكمية ال قيسة ليا ،ويجعل عسمية التشسية اإلدارية برمتيا صؾرية

وابل مزسؾن(.)48

الــفخع التاني :مقاومة اإلصالح اإلداري

إن عسمية اإلصبلح اإلداري لييكل اإلدارة العامة ذات أىسية ك ر لزسان

استس اررية السرافق العامة بتقديؼ الخدمة الس مؾلة مشيا ،وسير تمػ السرافق بانتغام واطراد،
ولتحقيق اإلصبلح السشذؾد تدعى الدولة إلى إعداد مشغؾمة إصبلحية شاممة ،مؽ خبلل

السراجعة الدورية لمتذريعات التي تحكؼ الجياز اإلداري لمؾقؾف عمى مؾاطؽ الخمل التي قد
تؤدي إلى آ ار سم ية عمى سير السرفق العام بانتغام واط ارد ،وذلػ إلصبلحيا وتفادييا

مدتقببل(.)49
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إال أن الفداد الؾعيفي ولسا لو مؽ تجذر في داخل الجياز اإلداري يداىؼ إلى

حد ك ير بسقاومة أي إصبلح تذريعي أو مؤسدي لمجياز اإلداري ،أمبل في بقاا
السشافذ التي يتدمل مشيا مفتؾحة( ،)50وذلػ مؽ خبلل قيام الفاسديؽ في تمػ األجيزة
بابقاا جيؾد التشغيؼ واإلصبلح اإلداري ح يدة األدراج وح ار عمى ورق.
()51

الفخع التالث :االنجخاف بزقاصج القخار عغ الزذمجة العامة

مؽ الظ يعي أن الق اررات التاي تتخاذىا اإلدارة العاماة تداتيدف السرامحة العاماة،

وىا ااذا ىا ااؾ األصا اال ،إال أن الفدا اااد الا ااؾعيفي يا ااؤدي اسا ااتثشاا بااااالنحراف بسقاصاااد تماااػ

الق اررات م تعدا بيا عؽ السرمحة العامة ،ليحقاق بالتاالي ماؽ خبللياا مكاسا

شخراية

وعمااى حداااب السراامحة العامااة ،ويتحقااق ذلااػ مااؽ خاابلل قيااام الجساعااات الفاساادة التااي
ت م مت في صم

اإلدارة وأصبحت ليا القدرة عمى معرفة أدق السعمؾمات عاؽ مذااريع

الحكؾمااة وعظاااتيااا ب شاااا عبلقااات قؾيااة مااع متخااذي الق ارار ،واسااتثسار تمااػ العبلقااات

لمت ا ير فااي عسميااة اتخاااذ الق ارار ،وتؾجييااو بالتااالي لخدمااة مرااالحيؼ الذخرااية ،بعياادا
عؽ السرمحة العامة(.)52

الفخع الخابع :تخاجع الكفاءة اإلدارية في األجهدة الجكػمية

ويتسثل ذلػ مؽ خبلل انتذار القيؼ الدم ية داخل الجياز اإلداري ،وانحدار

أخبلقيات الؾعيفة العامة ،نغ ار لعدم مراعاة السؾضؾعية عشد التعييؽ أو الترقية،
واعتسادىا عمى الؾاسظة والسحدؾاية ،مسا يديؼ بالتالي في تدىؾر وتراجع الجياز

اإلداري(.)53
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املبحث الثاني

احلمكة من جتريم الفساد الوظيفي

 -1الجكزة مغ تثخيع الخشػة:

عماة التجاريؼ فاي ىاذه الجريساة ،أن الحاق السعتاد عمياو بارتكااب الرشاؾة ىاؾ ن ازىاة

الؾعيفة العاماة ،وىاؾ حاق أساساي لكال مجتساع ماشغؼ ،فاإلتجاار ب عساال الؾعيفاة العاماة
وت دياة الخادمات لساؽ يادفع أكثار يعاد خرقاا لس ادأ السدااواة بايؽ األفاراد( ،)54وتفذاي ىاذه

الغاىرة مؽ ش نو أن ييدر قة السؾاطشيؽ في نزاىة وحدؽ أداا الجياز اإلداري لمدولة مؽ
ناحية ،ويدخل في اعتقاادىؼ القادرة عماى شاراا ذماة الدولاة ماؽ خابلل مؾعفيياا ماؽ ناحياة

أخر  ،وذلػ مؽ أخظر ما يري اإلدارة العامة في دولة مؽ الدول.

والرشؾة زياادة عماى ذلاػ ،تعاد مادخبل لبلنحاراف بالؾعيفاة العاماة وفدااد مؾعفيياا،

فياي انحاراف بالؾعيفاة العاماة ماؽ حياأ أنياا تجعال األولؾياة فاي أداا الخادمات العاماة
لؤلفاراد األكثار مااال ومعرفاة بفشاؾن غؾاياة الدولاة ،كساا أن الرشاؾة مادخل لفدااد ماؾعفي

الدولة ،ألنيا تؤدي إلى إ رائيؼ غير السذروع ،بيشساا األصال أنياؼ ممزماؾن با داا خادمات
لمسؾعفيؽ دون مقابل(.)55

ومساا الشاػ بياو أن حاجاة األفاراد لمخادمات العاماة التاي يؤديياا السؾعاف العاام قاد

تحسمياؼ عماى اإلذعاان لذايؾاتو ،إذا ماا أراد اإلتجاار بؾعيفتاو أو اسات بلليا لسآرااو

الخاصاة ،وىاؾ أمار يحاط بييباة الدولاة والؾعيفاة العاماة معاا ،ويزاعف شاعؾر األفاراد
بااالحترام نحاؾ الدولاة ومؤسدااتيا ،كساا ياؤدي إلاى اخاتبلل ميازان العادل والسدااواة،
والتذكيػ في أعسال مؾعفي الدولة وحيادىؼ ،وخاصة إذا تعمق األمر بسرفق القزاا.
ومساا سا ق يتزاح جمياا أن الرشاؾة ىاي أخظار اآلفاات التاي قاد تراي

الؾعيفاة

العامة ،وأخظر أنؾاع الفداد اإلداري وصؾره عمى اإلطبلق ،والتي تشخار وتخارب الجيااز
اإلداري لمدولة.

:

112

 -2الجكزة مغ تثخيع االخةالس:
تعااد جريسااة االخااتبلس مااؽ أكثاار الج ارائؼ ضاار ار لمسرااالح العامااة ،كسااا أنيااا تعااد
مغيا ار مااؽ مغااىر الفداااد الااؾعيفي الااذي يشخاار السؤسدااات الحكؾميااة ،والحكسااة مااؽ
تجريؼ ىذه الجريسة تتسثل في أمريؽ ىسا:
أ  .حزايـة الزـال العـام :فااذا كاان السذارع يحساي الؾعيفاة العاماة ماؽ الستااجرة بياا
واست بلليا حفاعا عمى الثقة العاماة بتجريساو لمرشاؾة ،فاان عمياو ماؽ بااب أولاى أن يحساي
األمؾال العامة السخررة لدير السرافق العامة مؽ االختبلس والت دياد ماؽ ق ال السؾعاف
العاام أو ماؽ فاي حكساو( ،)56فاليادف ماؽ وراا تجاريؼ االخاتبلس ىاؾ حساياة الساال العاام،
عماى أسااس أن ىاذه الجريساة ترتكا ضاد السراالح السالياة لمدولاة ،وىاذا ماا فعماو السذارع
في الدول محل السقارنة عشدما جرم فعل االخاتبلس ،ساؾاا كاان محماو مااال عاماا أو مااال
خاصا(.)57
ب .حزايـة الػضيفـة العامـة :إن السرامحة السحسياة ماؽ وراا تجاريؼ االخاتبلس لايس
السراالح السالياة فقاط ،وإنساا روعاي ضاسان عادم اإلخابلل بؾاجباات الؾعيفاة الخاصاة
باألماناة والثقاة والش ازىاة( ،)58ألن جارائؼ االخاتبلس ىاي ماؽ جارائؼ ذوي الرافة التاي ال
ترتك إال مؽ السؾعفيؽ العاميؽ ،واالتالي فانيا تعد مؽ جرائؼ الؾعيفة العامة.
لاذلػ فاان السراالح السحسياة ماؽ وراا تجاريؼ االخاتبلس تذاسل كال ماؽ السراالح
السالياة لمدولاة ولؤلشاخاص ،وضاسان ت دياة الشذااط اإلداري بالذاكل الاذي يتفاق وأىاداف
الؾعيفة العامة.
 .3عمة تثخيع اسةغالل السفػذ :
إن أسااس تجاريؼ فعال اسات بلل الشفاؾذ والستااجرة باو يعاؾد إلاى اإلخابلل بالثقاة فاي
الؾعيفاة العاماة ،حياأ ياؾحي الجااني با ن اإلدارة أو الدامظات العاماة ال تترارف وفقاا
لمقاانؾن ،وااروح ماؽ السؾضاؾعية والسدااواة والحيااد والش ازىاة ،وإنساا تترارف تحات ساظؾة
مالو أو جاىو أو عبلقاتو االجتساعية ،وأي شيا آخر لو نفؾذ وت ير عمييا(.)59
وإذا كاان اسات بلل الشفاؾذ الاؾعيفي حقيقياا ،فياؾ يتزاسؽ إساااة اساتعسال الدامظة
السخؾلة لسدت ل الشفؾذ الؾعيفي ،فزبل عسا في ذلػ مؽ إخبلل بسداواة الساؾاطشيؽ أماام
الس ارفاق العاماة ،كساا أن اسات بلل الشفاؾذ الاؾعيفي ياؤدي إلاى اإل اراا غيار السذاروع
()60
لمذخص صاح الشفؾذ إذا ما اتخذىا سمعة يتاجر بيا.
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ىذا بالشدبة إلى الشفؾذ الحقيقي ،أما إذا كان الشفؾذ مزعؾما ،فاالى جانا اإلضارار
بالثقاة فاي الؾعيفاة العاماة والدامظات العاماة ،يعاد مادعي الشفاؾذ محتااال عماى أصاحاب
السراالح ،الاذيؽ ياؾىسيؼ بشفاؾذه لبلساتيبلا عماى أماؾاليؼ بادون وجاو حاق ،فياؾ عماى حاد
تع يار محكساة الاشقض السرارية "حيشئاذ يجساع بايؽ ال اش واالحتياال واإلضارار بالثقاة
الؾاجبة في الدمظات العامة والجيات الخاضعة إلشرافيا"(.)61
وتعميقااا عمااى كافااة التقداايسات الدااابقة لمفداااد فااي مجااال الؾعيفااة العامااة ،يبلحاار
أن أفزاال التقداايسات ىااي تقداايسيا إلااى ماليااة وإداريااة ،عمااى أساااس أنااو يعتسااد بذااكل
ممحااؾع عمااى الشتيجااة السترتبااة عمااى السخالفااة اإلداريااة التااي ال يرتك يااا سااؾ السؾعااف
العااام ،السخااالف لقااانؾن الؾعيفااة العامااة ،والتااي تقااؾم مد اؤوليتو االنزااباطية ج اراا تمااػ
األفعااال وقااد تقااؾم مد اؤوليتو الجشائيااة أيزااا اذا كاناات تمااػ األفعااال تذااكل جرمااا جشائيااا
بيشس ااا إذا ارتك ي ااا ش ااخص غي اار مؾع ااف ع ااام ،أو مؾع ااف ع ااام ف ااي مج ااال بعي ااد ع ااؽ
اختراصاتو الؾعي ية ،رت ت مداؤولية تقرايرية أو مدنياة أو ميشياة ،تخارج عاؽ مجاال
الجيات الحكؾمية السشؾط بيا مكافحة الفداد الحكؾمي.
وال بد مؽ اإلشارة إلى أن ىشالػ الكثير مؽ أنؾاع األنذظة الفاسدة .وال يذترط في
الشذاااط لكااي يعااد (فدااادا) أن يكااؾن فعاابل يجرمااو القااانؾن( ،)62فسااؽ األفعااال مااا ال تجرمااو
القؾانيؽ ولكشو يعد فدادا متى كان نذاطا يتزسؽ إسااة فاي اسات بلل الدامظة السسشؾحاة
لتحقيااق مرااالح فرديااة ،كالرشااؾة خااارج القظاااع العااام( )63فااي بعااض الاادول ،واإل اراا غياار
السذروع الذي ال تجرمو الكثير مؽ القؾانيؽ(.)64
وال يقترر عيؾر الفداد عمى القظاع العام ،بال قاد يكاؾن أكثار عياؾ ار فاي القظااع
الخاااص ،وفااي مؤسدااات السجتسااع الساادني ،والفداااد فااي القظاااع العااام ال يرصااد فقااط فااي
الداامظة التشفيذيااة أو الداامظة القزااائية أو غيرىااا مااؽ الداامظات ،باال يسكااؽ أن يغياار فااي
ش ااتى السي اااديؽ ،م ااؽ خ اابلل تجسي ااد السذ اااريع ألغا اراض السد اااومة م ااثبل ،أو ف ااي تؾزي ااع
السشاص الحكؾمية عمى أسس حزاية أو طائ ية أو عرقية ،أو عمى مقياس الؾالا ب ض
الشغا اار عا ااؽ الجا اادارة أو الكفا ااااة أو االخترا اااص ،كسا ااا قا ااد يغيا اار بذا ااكل صا ااارخ فا ااي
السؤسدااات السدااتقمة ،وم ااؽ ضااسشيا :السؤسد ااات الرقابيااة ،أو الستخرر ااة فااي مكافح ااة
الفداد ،كفداد السحققيؽ ،وضباط الذرطة ،ومؾعفي الدوائر الرقابية(.)65
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خـامتـ واستنتاجات
يعد الفدااد الاؾعيفي سامؾكا غيار ساؾي يخاالف القاانؾن ،كؾناو يتزاسؽ قائساة ماؽ
الجرائؼ ،كالرشؾة واالختبلس ،واست بلل الشفؾذ ،وغدل األمؾال ،وغيرىا مؽ الجرائؼ مساا
يرتكبو السؾعف العام بحكؼ وعيفتو ،ووفاق الرابلحيات التاي يستمكياا بسؾجا القاانؾن،
ما يؤدي إلى ىدر في السال العام ،وتفزيل السرمحة الخاصة عمى السرمحة العاماة،
يشتج عشو زعزعة قة السؾاطؽ بالدولة.

االستنتاجات
مؽ خبلل ما تقدم اتزحت لشا العديد مؽ االستشتاجات وعمى الشحؾ اآلتي:
 .1افتقااار الجياااز اإلداري الااى القؾاعااد اإلجرائيااة السمزمااة لمعساال الااؾعيفي والااذي يااؤدي
الى الكي ية في العسل ،والتعدف واالنحراف في استخدام الدمظة.
 .2تظااؾر العساال اإلداري وتشااؾع مجاالتااو اد الااى تشااؾع األفعااال السداااىسة فااي الفداااد
الؾعيفي.
 .3تعااددت وتشؾعاات اشااكال الفداااد الااؾعيفي واختمفاات مدااتؾيات خظؾرتااو وتاادرجت ىااذه
االفعال داخل الؾعيفة العامة مشذ القدم وألسباب مختمفة ،واصبحت عابرة لمحدود.
 .4لؼ نجد تعريفا محددا لمفداد عشد الفقيااا ،والسشغساات الدولياة ،وىاذا شايا جياد ،فماؾ
عرف الفداد قد تغير حاالت جديدة مدتقببل ال يدعيا ىذا التعريف.
 .5لؼ يزع السذرع في الدول محل السقارنة تعريفاا لمفدااد بذاكل عاام والفدااد الاؾعيفي
بذكل خاص.
 .6تعد عاىرة الفداد الؾعيفي عاىرة عالسية ال تقترر عمى بمد معيؽ ،سؾاا كان ال مد
متقدما حزاريا أو مؽ بمدان العالؼ الثالأ ،النيا تيدد الجسيع.
 .7يعد الفداد الؾعيفي عااىرة اجتساعياة وإن أغما حاالتاو ي ما عميياا تعادد األساباب
وتشؾعيا وليس وحدة األسباب.
 .8يتؾاج ااد الفد اااد ف ااي وح اادات السؤسد ااات الحكؾمي ااة بر ااؾرة أك اار مشي ااا بالسقارن ااة م ااع
الؾحدات األخر  ،نغ ار لمظ يعة الخاصة التي يتسيز بيا ىذا القظاع.
 .9اإلخفاق اإلداري في تراحيح ماؾاطؽ الزاعف الرئيداة فاي الستابعاة والتقاؾيؼ يدااعد
عمى وجؾد مشاخ مبلئؼ لمفداد الؾعيفي.
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 .10إن مرااظمح الفداااد الااؾعيفي يذااير  -براافة عامااة -إلااى سااؾا اساات بلل الداامظة
العامة لتحقيق مشافع خاصة ،وقد ي خذ الفداد الؾعيفي الحكؾمي أحد األشكال اآلتية:
 تعارض السرالح.
 تقديؼ السرمحة الخاصة عمى السرمحة العامة.
 الرشؾة.
 است بلل الؾعيفة العامة.
 إسااة استعسال الدمظة.
 اإل راا غير السذروع (التراح مؽ الؾعيفة).
 االختبلس.
 االضرار بالسال العام.
 .11يتسثاال الدا ا ال ارئيس لح اادوث الفد اااد فااي السؤسد ااات الحكؾمي ااة فااي قر ااؾر نغ ااؼ
الرقابة الداخمية في ىذه السؤسدات وعدم فعاليتيا.
 .12إن مؽ أىؼ أسباب الفداد الاؾعيفي ىاؾ االختياار غيار الراحيح لمقياادات اإلدارياة
والس ااؾعفيؽ والق ااائؼ عم ااى م اادأ التزكي ااة واالنتس اااا الحزا ااي او الس ااذى ي او الق ااؾمي او
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مؽ استسرار الفداد الؾعيفي.

:

116

الهػامر والزذادر
( )1أنطخ :د .مازن ليمػ راضي؛ حزدة حخغ خرخ شـاني الفخـاد اإلداري فـي الػضيفـة العامـة مخ ـد
الكةاب األكاديزي الصبعة األولى  2015األردن ص.18

)2( Transparency International, Annual Report on Corruption around the
World 2006.
( )3اتفاقية األمع الزةججة لزكافجة الفخاد .انطخ :
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
( )4راجع :جهػد الثزعية العامـة لممـع الزةجـجة حـػل الةـخويص لمةذـجيق عمـى اتفاقيـة األمـع الزةجـجة
لزكافجة الفخاد :اجةزـاع دول رخيـي يسـيا اإلقميزـي الةجرـيخي لزسـع الثخيزـة والعجالـة الثسا يـة
الزسعقج في بيخوت بمبسان في الفةخة مغ 30-28نيخان .2004
( )5راجع في تقييع يثار ونةا ص اتفاقية األمع الزةجـجة عمـى مةصمبـات الةعـاون الـجولي فـي مثـال مكافجـة
الفخــاد الةقخيــخ والةػصــيات اجةزــاع لثســة خبـخاء ومزتمــي الــجول العخييــة الخــابع عدــخ الزحذــز
لةسخـيق الزػاقـف العخييـة بدـأن يثـار ونةـا ص اتفاقيـة األمـع الزةجـجة لزكافجـة الفخـاد جامعـة الـجول
العخيية األمانة الفسية لزثمذ وزراء العجل العخب القاهخة .2004/11/4
( )6أنطخ :د .دمحم العبادي د .إسزاعيل البـجيخي الفخـاد اإلداري واالقةذـادي (تقذـيج الػضـا ع العامـة)
أســبابو ويثــارال وعالجــو بجــث مقــجم إلــى الزــفتزخ القــانػني فــي ميــة القــانػن جامعــة ــخيالء فــي
 2008/5/10ص.6-4
( )7أنطخ :د .ياسيغ الذخايخة ويخخون الزـسهص الةثخيبـي لزعالثـة الفخـاد اإلداري مثمـة اإلدارة الخـسة
 20العجد  73يػنيو  1998ص 60وما بعجها.
)8( John Kenneth Galbraith, A Short history of Financial Euphoria (New
York, Viking Pengium Books) 1990. pp. 34-4. www.hrdiscussion.com
( )9أخالقيات العزل هي مثزػعة القػاعج والرػابط والزعةقجات والقيع الةي تججد الخمػك الحي يثب
عمى الزػضع االلةدام بو عسج مزارسةو لعزمو في أي وقت وأي مكان.

( )10أنطــخ :ل ـػاء د .دمحم حــافر الخه ـػان مكافجــة الفخــاد شــخ الزم لةجقيــق األمــغ والةسزيــة مثمــة ميــة

الجراسات العميا العجد الحامذ يػليو  2001ص.89
) (11راجع :لخان العخب الزخجع الخابق جدء ( )3ص.135
) (12أنطخ :زيغ العابجيغ دمحم بغ أبي بكخ الخازي محةار الذجاح مفسخة الخسالة بيخوت 1994
ص.503
( )13سػرة الخوم اآلية.41

:

117

( )14أنطخ :عسةخة مخزوق الزقارية اإلسالمية في تججيج مفهػم الفخاد الزثمة العخيية لمعمػم
الخياسية العجد  30مخ د دراسات الػحجة العخيية بيخوت  2001ص .95-96
( )15أنطخ :عبجو مذصفى تأثيخ الفخاد الخياسي في الةسزية الزخةجيزة حالة الث اد خ – 1995
 1996مية الجقػق والعمػم الخياسية جامعة باتسة  2008ص .18
( )16أنطخ :عبج الكخيع بغ سعج إبخاهيع الحتخان واقع اإلجخاءات األمسية الزةححة لمجج مغ أفعال
الفخاد مغ جهة نطخ العامميغ في أجهدة مكافجة الخشػة في الززمكة العخيية الخعػدية رسالة
ماجخةيخ قخع العمػم الدخشية جامعة نايف العخيية لمعمػم األمسية الخياض  2003ص .21
( )17أنطخ :عبج الكخيع بغ سعج إبخاهيع الحتخان واقع اإلجخاءات األمسية الزةححة لمجج مغ أفعال
الفخاد مغ جهة نطخ العامميغ في أجهدة مكافجة الخشػة في الززمكة العخيية الخعػدية الزخجع
الخابق ص.26
( )18أنطخ :ابػ القاسع الجخيغ بغ دمحم االصفهاني ,الزفخدات في رخيب القخين دار الزعخفة بيخوت
لبسان ص.379

( )19صجر بقخار الثزعية العامة رقع  4/58بةاريخ  31اكةػيخ .2003
)20( Parwex Farsan. "Administrative corruption in India" corruption and
Governance in south Asia. institute , University of Heidelberg , 2007,
p.3.
( )21لزديج مغ الةفذيل حػل مػقف البسظ الجولي مغ الفخاد أنطخ:
Sam Vaknin, Crime and Corruption, United Press International
Skopje, Macedonia, 2003, p. 18.
( )22راجع :دليل البسظ الزخ دي تقخيخ عغ الةسزية في العالع القاهخة مخ د األهخام 2012
ص.112
( )23أنطخ :أحزج بغ عبج هللا بغ مخعػد الفارس تثخيع الفخاد في اتفاقية األمع الزةججة دراسة
تأصيمية مقارنة رسالة ماجخةيخ جامعة نايف العخيية لمعمػم األمسية مية الجراسات العميا
الخياض  2008ص .30
البج ان ُنديخ الى إن اتفاقية األمع الزةججة لزكافجة الفخاد لخسة  2004قـج وصـفت الفخـاد فـي
(ُ )24
ديباجةهــا بأنــو ضــاهخة عالزيــة تزــذ ــل الزثةزعــات وانــو لــع يعــج شــأنا مجميــا لــحا نثــج إن تمــظ
االتفاقية ترـزست فذـال مخـةقال لةثـخيع تمـظ األفعـال وألدمـت الـجول األشـخاف عمـى اتحـاذ الةـجابيخ

الةدخيعية لةثخيع األفعال الزكػنة لطاهخة الفخاد – راجع :الزـػاد  15إلـى  42مـغ الفذـل التالـث
لالتفاقية.

( )25أنطخ :د .حخيغ الزجزجي بػادي الزذجر الخابق ص.16

:

118

( )26أنطخ :سامي الصػخي اإلدارة بالدفافية دار السهرة العخيية القاهخة  2006ص164
(27) Art 1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence “Le service central de prévention de la
corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de
centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention
des faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence commis
par des personnes exerçant une fonction publique ou par des
particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la
liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés public.
)28) Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes
exerçant une fonction publique. Art 432-1 à 17-432 du code pénal .
( )29أنطخ :د .سميزان عبجالزسعع القخع الحاص مغ قانػن العقػيات بجون دار ومكان ندخ
 2003ص.38
(ُ )30ندخ هحا القانػن في جخيجة الػقا ع العخاقية رقع  4217بةاريخ  2011/11/14وقج حل
مجل قانػن مفػضية السداهة الذادر بأمخ سمصة اال ةالف الزفقةة (الزسجمة) بالعجد ( )55لخسة
. 2004
( )31أنطخ :د .عبج الكخيع صادق بخ ات د.عػف مجزػد الكفخاوي االقةذاد الزالي اإلسالمي
مفسخة شباب الثامعة  1984ص .201
( )32بخنامص ادارة الجكع في الجول العخيية السدخة اإلخبارية الفذمية العجد التالث  2005ص.3

( (33أنطخ :أ .عزخ الثابخي الفخاد اإلداري في العخاق مسةجيات رخب الفخات .مسدػر في الزػقع
www.3lforat.com
( )34أنطخ :د .مجزػد عبج الفريل مفهػم الفخاد ومعاييخال بجث مسدػر في (الفخاد والجكع الذالح
في البالد العخيية) بجػث ومساقدات السجوة الفكخية الةي نطزها مخ د دراسات الػحجة العخيية
بالةعاون مع الزعهج الخػيجي باإلسكسجرية ,بيخوت  2006ص .23
( )35أنطــخ :فــايدال الباشــا الفخــاد اإلداري واليــات مكافجةــو بجــث مقــجم مــغ الزخ ــد العــالزي لجراســات
الكةاب االخرخ لبيا  2005ص.11
( )36أنطخ :مجزػد عبج الفريل مفهػم الفخاد ومعاييخال مثمة الزخةقبل العخيي العجد  309مخ د
دراسات الػحجة العخيية بيخوت .2004
( )37أنطخ :د .عمي شةا الفخاد اإلداري ومثةزع الزخةقبل مكةبة اإلشعاع اإلسكسجرية 1999
ص .187
) (38أنطخ :د .مجخغ رالب الجارثي سمصة تأديب الزػضع العام في القانػن الزجني والزقارن
رسالة د ةػ ارال حقػق عيغ شزذ  1997ص 246وما بعجها.

:

119

) )39أنطخ :د .خالج الطاهخ الخقابة اإلدارية ومكافجة الفخاد اإلداري رسالة مثمذ األمة األردني
 1997مثمج 6عجد  25ص 67وما بعجها.
) )40أنطخ :د .دمحم جزال الحنيبات الػجيد بالقانػن اإلداري الصبعة األولى الجار الجولية لمسدخ
والةػزيع عزان األردن  2009ص 51وما بعجها.
) )41أنطخ :أ .باسع فيذل الجليزي الفخاد اإلداري ويعس أشكالو مغ وجهة نطخ عيسة مغ الزجيخيغ
رسالة ماجخةيخ الزخجع الخابق ص .34
) )42أنطخ :د .خالج عبجالخحزغ يل الديخ الفخاد اإلداري أنزاشو وأسبابو وسبل مكافجةو أشخوحة
د ةػراال

مية الجراسات العميا جامعة نايف العخيية لمعمػم األمسية الخياض  2007ص.57

( )43راجع :تعخيف مػسػعة العمػم االجةزاعية حيـث عخفةـو عمـى انـو ( خـخوج عـغ القـانػن والسطـام

العام وعجم االلةدام بهزا مغ اجل تجقيق مذالح سياسية واقةذادية واجةزاعية لمفـخد أو لثزاعـة

معيسة) .

( )44أنطــخ :ســـالع دمحم عبــػد ضـــاهخة الفخــاد اإلداري والزـــالي دراســة فـــي إشــكالية اإلصـــالح اإلداري
والةسزية  ,دار الج ةػر لمعمػم ,بغجاد ,ط  2011 ,2ص.72-69

( )45أنطخ :جالل معػض الفخاد الخياسي في الجول السامية بجث مسدػر في مثمة دراسات عخيية
العجد الخابع الخسة التالتة والعدخون بيخوت  1987ص.56
( )46أنطخ :د.حميع بخ ات الزثةزع العخيي الزعاصخ مخ د دراسات الػحجة العخييـة بيـخوت 1998
ص.174
( )47راجــع :السداهــة والدــفافية والفخــاد مــغ إصــجارات هيــأة السداهــة دا ــخة الةعمــيع والعالقــات العامــة
 2006ص 4و5
) )48أنطخ :د .عبجالخحزغ أحزج هيثان "الفخاد وأثخال عمى الثهاز الجكػمي" الزفتزخ العخيي الجولي
لزكافجة الفخاد أكاديزية نايف العخيية لمعمػم األمسية مخ د الجراسات والبجػث الخياض
 2003ص.12
( )49أنطــخ :عــامخ الكبيخــي الفخــاد اإلداري رهيــة مسهثيــة لمةدــحيز والةجميــل والزعاجــة الزثمــة
العخيية لإلدارة مثمج  20عجد  1حديخان  200ص.85
( )50أنطخ :د .جػرج مػدي تكاليف الفخاد الكبيخ ندخة السجوة الزثمج الخابع العجد التـاني القـاهخة
مسةجى البجػث االقةذادية ص 10وما بعجها.
( )51أنطــخ :حاحــة عبــجالعالي اآلليــات القانػنيــة لزكافجــة الفخــاد اإلداري بــالث اد خ أشخوحــة د ةــػراال
جامعة دمحم خيرخ بخكخة الث اد خ  2013ص.107

:

120

( )52أنطخ :د .زياد عخييات الفخاد أشكالو أسبابو واثارال الخـمبية ال اخ ـج العخيـي الخـسة  17عـجد
 69الخيع الخابع  2000ص 15وما بعجها.
) )53أنطــخ :مسقـــح دارـــخ عالقـــة الفخـــاد اإلداري بالحذـــا ز الفخديـــة والةسطيزيـــة لزـــػضفي الجكػمـــة
ومسطزاتهــا دراســات اســةخاتيثية العــجد  60مخ ــد اإلمــارات لمجراســات والبجــػث االســةخاتيثية
اإلمارات .1994
( )54أنطخ :د .عبجالفةاح خرخ ج اخ ع الةدويخ والخشػة في الززمكـة العخييـة الخـعػدية الخيـاض مصبعـة

الخفيخ  1999ص.223
( )55أنطــخ :د .عــامخ الكبيخــي الفخــاد اإلداري رهيــة مسهثيــة لمةدــحيز والةجميــل والزعالثــة الزثمــة
العخيية لإلدارة الزثمج 20العجد 1الزسطزـة العخييـة لمةسزيـة اإلداريـة القـاهخة  2000ص-100
.101
( )56أنطـخ :دمحم نعـيع فخحـات جـ اخ ع اخـةالس األمـػال العامـة مثمـة الفكـخ الدـخشي الزثمـج  13العــجد
 49مخ د بجػث شخشة الدارقة الدارقة  2004ص.182
( )57أنطخ :عامخ الكبيخي الفخاد والعػلزة الزكةـب الثـامعي الجـجيث اإلسـكسجرية  2005ص-30
.31
( )58أنطــخ :د .نا ــل عبــجالخحزغ صــالح االخــةالس دراســة تجميميــة دار الفكــخ لمصباعــة والسدــخ ط2

 1996ص.20
( )59أنطـخ :مجزـػد نثيـب حخـسي شـخح قـانػن العقػيـات المبسـاني -القخـع العـام مكةبـة لبسـان بيـخوت
 1968ص  .76ـحلظ أنطـخ :دمحم إبـخاهيع الجسـػقي عمـي حزايـة الزػضـع العـام إداريـا دار
السهرة العخيية القاهخة  2010ص.118
( )60أنطخ :مجزػد نثيب حخسي الزخجع الخابق ص  .77حلظ أنطخ :دمحم إبخاهيع الجسػقي عمـي
الزخجع الخابق ص .118
( )61أنطخ :فةػح عبج هللا الداذلي الث اخ ع الزرـخة بالزذـمجة العامـة فـي القـانػن الزذـخي الزكةـب
الثامعي الججيث اإلسكسجرية  1991ص .160
( )62أنطــخ :د .دمحم جــػدت الزمــط الزخــاػلية الةأديبيــة لمزػضــع العــام رســالة د ةــػراال ص7؛ فمخــفة
الةسزيــة جــػهخ الحــالف مــع الجكػمــة جخيــجة األهــالي  1999معــاد ندــخها فــي هزــػم اقةذــادية
مذخية دار ميخيت لمسدخ القاهخة  2004ص.43
( )63أنطخ :ساهخ عبج الكاضع مهجي الفخاد اإلداري أسبابو ويثارال وأهع أساليب لمزعالثـة دا ـخة الزفـةر
العام قخع الةفةير اإلداري مسدػر عمى الزػقع www.hrdiscussion
- Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents (London Penguin
Books), 2002 “Development Policies in a World of Globalization”, in

:

121

Kevin P. Gallagher , ed., Putting Development First, the Importance of
Policy Space in the WTO and IFI’s (London and New York Zed Books),
205, pp. 15-32.
(64)Background paper for the Workshop on Combating Corruption –
Prepared by the United Nations Interregional Crime and Justice
Research institute, 1999 (UN Doc A/Conf., 1879) Kemal Dervis, The
Role of the State in the 21st Century, in Samir Radwan and Manuel
Riesco, eds., The Changing Role of the State (Cairo, Economic Research
Forum), 2007, p. 3-6, p. 3
(65) Steel, Brent, S. & Long. Carolyn, (1998): “The use of agency Forces
Versus Contracting out Learning The Limitations of Privatization”,
Public Administration Quarterly, Summer, Vol. 22, No. pp. 229-251.

122

:

