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 :مستخلص
يتعذر الحديث عن تشريع أو جهة بحد ذاتها تضم منظومة متكاملة لمكافحة الفساد في  ا  دولية       

بييال ب بييد ميين وجييود منظوميية تشييريع ة ومد سييات ة تسييتند فليين أ يياا د ييتور  فيي  ف  ييا   ييذا المهييا    
ن عييد  وينطبييه  ييذا عليين ا يياا عمييال ال هيياي الرراب يية فيي  العييراأ   التيي  تسييتند فيي  أدا  مهامهييا فليي

تشييريعاي متدرجيية ميين د ييتورية فليين الصييا وم لهييا مييلة بعملهييا   وميين ظييمم الصييوا  ن التيي  تيينظم عمييال تليي  
ال هاي   والصوا  ن األخرى الت  تضم ب ن ظنايا يا  ويوم مين هي  ها أمت تسيتند ال هيا في  أدا  مهامهيا 

ما  فلييين المعا يييداي فييي  منيييع ومكافحييية الفسييياد   بااويييافة فلييين تعييياوم دولييي  يتم يييال مييين خييي   اب ضييي
وابتفار اي دول ة واارل م ة   كوم مكافحة الفساد لم يعد أمرًا  وطن يًا  بيال ببيد مين تعياوم جهيود دول ية 

 و نصتور  ذا البحث ف  األ اا الصا و   لمكافحة الفساد ف  التشريعاي العرار ة .
Abstract: 

     We cannot talk about legislation or an entity in itself that includes an 

integrated anti-corruption system in any country, Rather there must be a 

legislative and institutional system based on a constitutional basis in 

accomplishing these tasks. This applies on the basis of the work of the 

supervisory authorityin Iraq. Which are based on the performance of its 

functions to several statutes graduated from constitutional to law relevant to 

its work. And then the laws governing the work of those entities. And other 

laws that contain provisions that would be based on them in the performance 

of their functions in preventing and combating corruption. As well as 

international cooperation through adherence to international and regional 

treaties and conventions. That the fight against corruption is no longer a 

national matter, but must be the cooperation of international efforts and we 

will limit to this research in the legal basis to combat corruption in Iraqi 

legislation. 
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 :المقدمة
الصيييا و   والمد سييي  لمكافحييية الفسييياد منيييذ بداييييية ا تميييل الدولييية العرار ييية بتيييوف ر اب ييياا 

  الييذ   يي  فيي  مادتيي  5291ة  يينة   شييواها وذليي  بوييدور الصييا وم األ ا يي  للمملكيية العرار يي
( )ي ييأ أم يسيين رييا وم ييين  عليين ت  يي ي داايير  لتييدر ه جم ييع الموييروفاي وترفييع ب ا ييًا 501)

الموييييروفاي طبييييه  فليييين م لييييي ابميييية ميييير  عليييين ابرييييال فيييي  كييييال  يييينة عمييييا فذا كا ييييل تليييي 
 المخوواي الت  مادرها الم لي  وأ فصل بحسأ ابمو  الت  ع نها الصا وم( . 

 -:اهمية البحث
تكمييين ا م ييية البحيييث فييي  التعيييرش علييين السيييند التشيييريع  فييي  مكافحييية الفسييياد فييي  العيييراأ 
واب اا الصا و   لعمال ال هاي المتخووة ف  مكافحة الفساد من خي   تحدييد الصيا وم اليذ  

 ا شئ بموجب  والتشريعاي ذاي الع رة بممار ة مهامها الرراب  .
ييي ت  اهييكال ة البحييث فيي  الومييو  اليين ام اب يياا الصييا و   لمكافحيية الفسيياد فيي  العييراأ 

 يكمن الصا وم المنشئ لها ا  يتعدا ا الن تشريعاي اخرى بمستوى واحد ا  مستوياي مختلفة .
  -منهجية البحث:

عليين الميينهع العلميي  التحل ليي  ميين خيي   عييرل ودرا يية وتحل ييال   يينعتمد فيي   ييذا البحييث
 ووم الصوا  ن الخامة بتنظ م عمال ال هاي المتخووة بمكافحة الفساد   وتلي  التشيريعاي 

 ذاي الع رة ف  ممار ة مهامها .
  -هيكلية البحث:

   مري عمل ة تحيديث ااطيار الصيا و   والمد سي  لمكافحية الفسياد بتطيور تياريخ  و ريا و 
كب ر   وف  حدي نا ا ا ها ف   التشريعاي العرار ة النافذ   نصسم  ذا البحث الن ظي   مطاليأ 

في  مكافحية الفسياد  9001   ننارش بداية اب اا الد تور  ف  د تور جمهورية العراأ لسينة 
فيي  المطلييأ األو    وفيي  المطلييأ ال ييا   رييوا  ن ال هيياي المتخوويية فيي  مكافحيية الفسيياد   ظييم 

 ر ف  المطلأ ال الث فلن أ م التشريعاي الوطن ة األخرى المعن ة بمكافحة الفساد. ش 
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 المطلب األول
 5002مكافحة الفساد اإلداري والمالي في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 

يتطلأ تحص ه   اح العمل ة الد تورية ف  العيراأ وويع  ظيا  خيام يسيمن ) ظيا  الن ا ية 
المد سياي والتطب صياي تهيدش فلين تحسي ن و دامية الع رياي الن يهية  الوطن ة( و و م موعية مين

والمتكامليية بييي ن الحكومييية والصطييياج الخييام مييين جهييية   ومحاولييية اعطييا  ا م ييية فاعلييية لمواجهييية 
الفساد واعتبيار  يذا المواجهية ذاي رد ي ة مين جهية اخيرى   وتعميال  يذا المد سياي والتطب صياي 

 (.5و  فلن التعديال المطلوب لضمام الن ا ة)ومن ع راي متداخلة ف ما ب نها للوم
ي حي  أ مي   ف ي  فينمم المت ميال الد يتور العراري  النافيذ    فلين بعي ن ابعتبيار  ظر يا و ذا ميا

(  بييال ووييع أ ا ييا لمكافحيية الفسيياد ميين خيي   م موعيية ميين 9يكيياد أمت يخلييو ميين لفيي  الفسيياد)
المشيرج منهيا مكافحية الفسياد   فالنويوم الد يتورية تشيكال في   النووم الد تورية الت   تغ يا

م ملها وما اي د تورية للحد من الفساد  وا  بوور  مباهير  أو ي ير مباهير    وميا أعظيم أمت 
(  وبييذل   كييوم ريييد 3تكييوم الضييما اي ياييية فيي  ذاتهييا ربييال أمت تكيييوم و يي لة لمكافحيية الفسيياد )

حاكمييية  واألدواي الرراب ييية التييي  يسترهيييد بهيييا واويييعو وويييعنا أييييدينا فلييين  لسيييلة مييين المبييياد  ال
 الد تور ف  أ  تعديال ي رى عل ها.

                                                           

د . هيي ما  عيياد  فاوييال   الن ا يية والعمل يية الد ييتورية فيي  العييراأ   بحييث منشييور فيي  م ليية جامعيية تكريييل  ( 5)
 .935  م   9002(   50(  العدد ) 51للعلو    اب سا  ة   الم لد ) 

  وذليي  بموجيييأ المييياد   9001العييراأ لسييينة ( ورد لفيي  فسييياد فيي  موويييع واحييد فصييير فييي  د ييتور جمهوريييية 9)
/أوًب( الت   ول علن أم " يتولن را ي ال مهورية فمدار العفو الخيام بتومي ة مين راي ي م ليي 33)

اليييو را  ا با يييت نا  ميييا يتعليييه بيييالحه الخيييام ا والمحكيييوم ن بارتكييياب ال يييراام الدول ييية واار ييياب والفسييياد 
 اادار  والمال  " .

 . 5  م  9059  الضما اي الد تورية لمكافحة الفساد   مرك  الحوكمة    الصا ر    ( دمحم ال بال  3)
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ولعييال أ ييم الضييما اي الد ييتورية لمكافحيية الفسيياد التيي   يي  عل هييا د ييتور جمهورييية العييراأ 
   يييي  د مبييييدأ الفوييييال بيييي ن السييييلطاي   ومبييييدأ المشييييروع ة ) يييي اد  الصييييا وم (    9001لسيييينة 

شييا    تيياي مسييتصلة   وحرميية المييا  العييا    و ييوش  تنيياو  كييال وييما ة وا ييتص   الصضييا    و ف 
مييين  يييذا الضيييما اي بشييي   مييين ابي يييا  بميييا يتنا يييأ ميييع  يييذا المطليييأ   ك  ييياا لعميييال   ييي   

 الن ا ة ف  الفروج اآلت ة د
 الفرع األول 

 مبدأ الفصل بين السلطات
لطة واحييد  وذليي  منعييًا يصوييد بهييذا المبييدأ عييد  ترك يي  السييلطاي اب ا يي ة فيي  الدوليية فيي   يي

ل  يييتبداد بهيييا   وتعتميييد معظيييم اليييدو  الديمصراط ييية ال يييو   يييذا المبيييدأ لتنظييي م ح اتهيييا الد يييتورية 
والس ا  ة   ويعتبر ك  ر من الصا و   ن وعلما  الس ا ية  يذا المبيدأ عنويرًا أ ا ي ًا مين عنامير 

با يتعمالها حتىين ر يال فمم السيلطة (  ذل  أمم السلطة المطلصة مين هي  ها أمم تغير  5الديمصراط ة )
 (.9المطلصة مفسد  مطلصة   و فمم للسلطة  شو  تعبث بالرؤوا )

ورييد أخييذ د ييتور جمهورييية العييراأ الفوييال ي يير التييا  بيي ن السييلطاي بووييع أوجيي  للتعيياوم 
والتوا م ف ما ب نها   ا ط رًا ف  ام الهدش من  ذا المبدأ  و الحد من السيلطة   أك ير مميا  ي  

لفوال ب نها   ف رر الفويال بي ن السيلطاي ال  ظية بيالن  علين ام " تتكيوم السيلطاي ابتحاديية ا
ا ميين السييلطاي التشييريع ة والتنف ذييية والصضيياا ة ا تمييارا اختواميياتها ومهماتهييا عليين أ يياا 

                                                           

  دار المنهيييال اللبنيييا      5( د. ع سييين ب ييير     الحريييياي العامييية وحصيييوأ اب سيييام بييي ن الييين  والواريييع     5)
 .513  م  5221ب روي    

ا 1  السييلطاي ال  ظية في  الد ييات ر المعامير  في  الفكيير اا ي م  )درا ية مصار يية( ا    ( د.  يل مام دمحم الطمياو  9)
 .5232دار الفكر العرب  ا 
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(   فضيييً  عييين اوجييي  التعييياوم والررابييية المتبادلييية بييي ن السيييلطاي 5مبيييدأ الفويييال بييي ن السيييلطاي )
 ( .9احد اركام النظا  البرلما   بما يضمن المساوا  والتوا م )باعتبار ا 

 الفرع الثاني
 مبدأ المشروعية )سيادة القانون (

يصود بمبدأ المشروع ة الخضوج التا  للصا وم  وا  من جا أ األفراد أو من جا أ الدوليةا 
و عليو  أحكامي  و و ما يعبر عن  بخضوج الحاكم ن والمحكوم ن للصيا وم و  ي اد   يذا األخ ير 

 (.3 (ورواعدا فوأ كال فراد   وا  فراد  الحاكم أو المحكو 
ويعييد مبييدأ المشييروع ة و يي اد  الصييا وم أ ييم الضييما اي لمنييع ومكافحيية الفسيياد   ميين خيي   
أعما  السيلطة العامية وكافية اجرا اتهيا وتويرفاتها ورراراتهيا النهاا ية علين أ  مسيتوى كا يل مين 

حة ومنت ة آلظار يا الصا و  ية   في  مواجهية المخياطب ن فب فذا كا يل التدرج بح ث ب تكوم مح 
مطابصيية للصاعييد  الصا و  يية األعليين التيي  تحكمهييا   وبخ فيي  عييد التوييرش بيياطً  لمخالفتيي  لمبييدأ 

  متوافصيًا ميع  يذا المبيدأ بيالن  علين أمم  9001(  وجا  د يتور جمهوريية العيراأ 1المشروع ة)
(  والت ك ييد عليين  ييذا المضييموم فيي  عييد  1 ييمن واألعليين فيي  الييب د )الد ييتور  ييو  الصييا وم اب

( من الد تور علين عيد  جيوا   ين أ  ريا وم 53مواطن   ومنها    الفصر  ال ا  ة من الماد  )
يتعارل مع الد تور واعتبر باطً  كال  ٍ  يرد ف  د ات ر األرال م ا أو أ   ي  ريا و   رخير 

                                                           

 .9001( من د تور جمهورية العراأ 13الماد  )( 5)
ا يتاذ ا الييدكتور عييامر ع يا, عبييد   طب عيية النظيا  البرلمييا   فيي  العيراأ فيي  لييال د يتور جمهورييية العييراأ  (9)

 . 92  م  9055   1  م لة الحصوأ   جامعة المستنورية   العدد  9001لعا  
 .99ا م  5223د. محمود دمحم حاف  ا الصضا  اادار  ا دار النهضة العرب ة ا الصا ر  ا   (3)
د ع مام عبد المل  مالح   وما اي حصوأ اب سام ف  الكويل ب ن النظريية والتطب يه   بحيث مصيد  فلين  (1)

 51فليين  51أ اب سييام التيي   ظمتهييا جامعيية ال رييا يه بييدعو  ميين منظميية ال و سييكو  ميين  ييدو  تييدريي حصييو 
 .1  كل ة الحصوأ   جامعة الكويل   م  5231ديسمبر  عا  

 .9001( من د تور جمهورية العراأ 53الماد  )( 1)



 

 ملكافحة الفساد يفاألساس القانوني   
 التشريعات العراقية

 

  خلدون فاضل عليالباحث 

 

 

 

 
383 

( التييي  تييين  علييين أمت "يخيييو  راييي ي 19/ ج ( مييين المييياد  ) يتعيييارل معييي    والفصييير  ) تا يييعاً 
نيي  ميين فدار  هييدوم الييب د فيي  أظنييا  مييد  فعيي م  م لييي الييو را  الويي ح اي ال  ميية التيي  تمكى
الحيييرب وحالييية الطيييوار  ا وتييينظم  يييذا الوييي ح اي بصيييا وم ا بميييا ب يتعيييارل ميييع الد يييتور "  

ارلييي م بوويييع د يييتور لييي  ا يحيييدد   كيييال ( التييي   ويييل علييين أمت " يصيييو  ا590وكيييذل  المييياد  )
 ييلطاي اارليي م ا وميي ح ات  ا ورل يياي ممار يية تليي  الويي ح اي ا عليين أبم يتعييارل مييع  ييذا 

 الد تور" 
وعليين الييريم ميين أمم  ييريام  ييذا المبييدأ بوييفة مسييتمر  فيي  جم ييع الظييروش يم ييال الحماييية 

ييييم اتفييياأ  يييلوكها ميييع الصواعيييد الكاملييية لحصيييوأ ابفيييراد مييين فسييياد أو تعسييي  اادار  وتحكمهيييا ر 
الصا و  يييةا فب أمم ذلييي  ريييد ييييدد  فييي  الوريييل  فسييي  فلييين عررلييية النشيييا  اادار  و ميييابت  بيييالعصم 
ويحييو  اادار  فليين رليية مييما  ب ح ييا  ف هييا   لييذل  أريير الفصيي  والصضييا  والتشييريع ليي دار  بييبع  

 شيياطها أو لتحص ييه موييلحة عل ييا السييلطاي التصديرييية لمواجهيية الظييروش اب ييت ناا ة التيي  تواجيي  
 (.5للب د)

وميين  ييذا المنطلييه حييرم الد ييتور عليين معال يية  ييذا األميير بميينح رايي ي م لييي الييو را  
نييي  مييين فدار  هيييدوم اليييب د فييي  أظنيييا  ميييد  فعييي م الحيييرب وحالييية  الوييي ح اي ال  مييية التييي  تمكى

ة بي ن مبيدأ المشيروع ة وتلي  الطوار ا  فبم أمم المشرج الد تور  ووع ر ود مع نية كعاميال موا  ي
 ( 9السلطاي التصديرية لمواجهة الظروش اب ت ناا ة )

  علييين تصريييير مبيييدأ  9001ليييذا حيييرم المشيييرج الد يييتور  فييي  د يييتور جمهوريييية العيييراأ   
المشروع ة )   اد  الصا وم (   وتص  د اب ت نا  الوارد  عل ها ب كبر عدد ممكين مين الص يود   لميا 

ص ص ة ف  مواجهة الفساد   ف  يكف  لحماية ابفراد مين الفسياد أمت يت كيد مبيدأ تم ل  من وما ة ح

                                                           

دار الفكيير ال ييامع   ( بيي   أميي ن  ييين الييدين   لييا ر  الفسيياد ابدار  فيي  الييدو  العرب يية والتشييريع المصييارم  5)
 .131  م  9002اب كندرية       

 .9001من د تور جمهورية العراأ  /  تا عًا ( 15( الماد  )9)
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  اد  الصا وم ف  ه م ع راتهم بعضهم ببع  بال ي يأ لتوك يد  يذا الحمايية أمت يسيود الصيا وم 
 (.5ف  ع راتهم مع اله تاي الحاكمة ف  الدولة )

 الفرع الثالث
 إقرار مبدأ استقالل القضاء 

ص   الصضيييا   يييو راعيييد  داخل ييية تطبيييه فييي   طييياأ ع رييية السيييلطة الصضييياا ة مبيييدأ ا يييت    
بغ ر ا من  لطاي الدولة ا وتصو  علن مبدأ عد  التدخال من ربال السلطت ن التشيريع ة والتنف ذيية 

 (.9ف  أمور الصضا  ا و عطاا   لطة د تورية منفولة ومستصلة عن السلطت ن األخرت ن)
ا تص   الصضا  ك حد المباد  اب ا ي ة ف هيا   ومين  يذا وتحرم الد ات ر عاد  علن    

  مييين خييي   ت ك يييد  يييذا المبيييدأ فييي  مواويييع  9001الد يييات ر د يييتور جمهوريييية العيييراأ  لسييينة  
عديييد    بيييالن  عليين أمم " السيييلطة الصضيياا ة مسيييتصلة وتتوب ييا المحييياكم عليين اخيييت ش أ واعهيييا 

كميا  ي  علين اتمم " الصضيا  مسيتصلوم وب  يلطام  ( 3ودرجاتها وتودر احكامها وفصًا للصا وم ")
علييي هم فيييي  رضيييااهم لغ يييير الصيييا وم وب ي ييييو  أليييية  ييييلطة التيييدخال فيييي  الصضيييا  أو فيييي  هييييدوم 

(  والد تور ف   ذا الماد  يكرا ا تص   الصاوي  كميا يكيرا مسي لة ارتبيا  الصضيا  1العدالة")
 بم لي الصضا  ابعلن ول ي بو ار  العد .

                                                           

  دار النهضييية العرب ييية    3د . طع مييية ال يييرش   مبيييدأ المشيييروع ة وويييوابر خضيييوج الدولييية للصيييا وم     ( 5)
 .1  م  5231الصا ر    

   9003دأ ا تص   الصضيا    ر يالة ماجسيت ر   جامعية الموميال     مب (   بام جم ال موطفن ابتروه 9)
 .  3م 

 .9001من د تور جمهورية العراأ لعا   ( 13( الماد  )3)
 من المودر السابه ذات  . ( 11( الماد  )1)
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المشييرج الد ييتور  و مت كييام رييد  يي  مييراحة عليين مبييدأ ا ييتص   الصضييا  ومنييع  فب فمم    
التييدخال فيي  أعماليي  ا لكيين  ييذا ب يعنيي  أ ميي  أراد اب عيي ا  التييا  للصضييا  حسييأ ا و  مييا أراد بيي  

 (.5المطالبة با تص ل  ول ي با فوال  وا ع ال )
 الفرع الرابع

 إنشاء هيئات مستقلة
الد تور  العرار  باعتماد مبدأ ا تص   الصضا  بال وويع ويما اي أكبير لم يكتِ  المشرج 

لمكافحييية الفسييياد مييين خييي   الييين  علييين ف شيييا    تييياي مسيييتصلة مييينح بعضيييها ا يييتص ًب تاميييًا ب 
 يلطام علي هم فيي  أدا   يذا المهيا  لغ يير الصيا وم ا وب ي ييو  أليية جهية التييدخال أو التي ظ ر عليين 

م يخضيعوم لررابية م ليي النيواب في  أدا   يذا المهيا  ا فينذا ميا حيادوا أدااهم لمهامهم . فب أ مهي
عنها أو ت او  ا  ف م م لي النواب يمل  لوحدا محا بتهم ا واتخاذ ابجيرا  المنا يأ في  ذلي  
ييم يييديروم أ فسييهم ب  فسييهم ا ووفصييًا لصييوا  نهم الخاميية لتمك يينهم ميين أدا   بهييا ا ومعنيين ذليي  أ هى

(  وذل  بالن  علن اعتبيار" المفووي ة العل يا لحصيوأ 9دى ال هاي )مهامهم دوم تدخال من فح
اا سيييام ا والمفووييي ة العل يييا المسيييتصلة ل  تخابييياي ا و  ييي   الن ا ييية ا   تييياي مسيييتصلة ا تخضيييع 

(  ومييينح اليييبع  األخييير مييين تلييي  اله تييياي 3لررابييية م ليييي النيييواب ا وتييينظم أعمالهيييا بصيييا وم ")
ا بم لييي الييو را  بييالن  ويعييد كييال ميين البنيي  المركيي   العراريي  ا ا ييتص ًب مال ييًا واداريييًا وربطهيي

وديييوام الررابيية المال يية ا و  يي   ااعيي   وابتوييابي ا ودواوييين األوريياش ا   تيياي مسييتصلة مال ييًا 
و داريًا ا وينظم الصا وم عمال كال      منها و يكوم البن  المركي   العراري  مسيدوًب أميا  م ليي 

                                                           

 ييية   الصيييا ر    بيييدوم  ييينة طبيييع ا ( د. يح ييين ال ميييال   األ ظمييية الس ا ييي ة المعامييير     دار النهضييية العرب5)
 .553م

 (   مودر  ابه .9001/  50/  2بتاريخ  9001/ ي /  991ررار المحكمة ابتحادية العل ا المررم ) ( 9)
 .9001من د تور جمهورية العراأ  ( 509( الماد  )3)
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م الررابييية المال ييية ا و  ييي   ااعييي   وابتويييابي بم ليييي النيييواب وتيييرتبر النيييواب ا وييييرتبر دييييوا
 (. 5دواوين األوراش بم لي الو را  ")

 الفرع الخامس
 حرمة المال العام

ميين المعيييروش أمم الفسيياد الميييال  اليييذ   ييو فييي  الورييل  فسييي  فسييياد فدار  يصييع علييين الميييا  
النافيذ علين أمم " لوميوا  العامية ح رمية لذا حرم المشيرج الد يتور  بيالن  في  الد يتور  العا  

وحمايتهييا واِجييأ عليين كييال مييواطن وتيينظم بصييا وٍم األحكييا  الخاميية بحفيي  اميي   الدوليية و دارتهييا 
(  9ي يو  ف هيا النيي و  عين هي ٍ  مين  يذا األميوا  ") وهرو  التورش ف هيا ا والحيدود التي  ب

عييا  المييذكور  فيي  الميياد  أعيي ا حتيين لييذل  ي ييأ تشييريع رييا وم ييينظم األحكييا  الخاميية بالمييا  ال
تضييمن حمايتيي  وعييد  الت عييأ بيي  ا و أمت تكييوم ميين بيي ن  ييذا األحكييا  اعتبييار اب ييت    عليين 

(  بهييدش ردج المخيياطب ن 3المييا  العييا  أو يوييب  أو تبديييدا أو  ييدرا جريميية )خ ا يية عظميين()
لصييوا  ن  اادارييية وال ناا يية بعييد  المسيياا بالمييا  العييا  ب يي ما أمم بعيي  العصوبيياي المصييرر  فيي  ا

 .9003ي ر كف لة من الحد من  ذا ال راام الت  ا تشري ف  العراأ بعد عا  
 المطلب الثاني

 تشريعات الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد اإلداري والمالي
   ي   اادار  والميال  و ي  الفسياد بمكافحية متخووية أجهي   ظ ظية العيراأ توجيد في 

ومكاتييأ المفتشيي ن العمييوم  ن ا ولكييال منهييا را و هييا الخييام  المال يية  وديييوام الررابييةالن ا ييةا 

                                                           

 .9001من د تور جمهورية العراأ  ( 503( الماد  )5)
 .9001( من د تور جمهورية العراأ 93( الماد  )9)
الكالم هب أ السياعد  ا دور السيلطة العامية في  مكافحية ليا ر  الفسياد اادار  في  العيراأ   ( مباح عبد 3)

 .951  م  9001اطروحة دكتوراا   جامعة بغداد   
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وأ يييييلوبها فييييي  الررابييييية ولكنهيييييا تلتصييييي  فييييي  الهيييييدش لتشيييييكال منظومييييية  لمكافحييييية الفسييييياد اادار  
 (.5والمال )

 واجباتها اله         علن أمت " تدد  9055لسنة  30ب  ما أمم را وم      الن ا ة ررم 
العميوم  ن  المفتشي ن ومكاتيأ المال ية الررابية دييوام مع ومكافحت  بالتعاوم  الفساد منع دامم  ف 
(  وبالتييال  ِفييامم الصييوا  ن المنظميية لعمييال  ييذا األجهيي   تعتبيير فحييدى األ ييي التيي  تسييتند فل هييا 9")

 ر  يييذا الصيييوا  ن فييي  مكافحييية  ييي   الن ا ييية فييي  أدا  مهامهيييا الموكلييية لهيييا   ليييذا  ييينبحث  فييي  دو 
 ظ   . فروج ف   الفساد

 الفرع األول
 العراقي مكافحة الفساد اإلداري والمالي في ضوء قانون هيأة النزاهة

 بيو  ر يذا  المد   الحاكم أمدر العراأ علن األمريك  وبداية ابحت    9003 عا  بعد
 بتشيك ال الخيام  9001 لسينة 11 رريم  يذا األوامير األمير ومين ا األوامير مين بريمير عيدد

األمير  بموجبهيا ألغين   اليذ  9055لسينة  30 الن ا ية   وريا وم   ي    الن ا ية الميررم مفووي ة
النيواب وتتمتيع  م ليي لررابية تخضيع مسيتصلة   ي   الن ا ية بموجبي    ي   وأميبحل أعي اا

بشخو ة معنوية ذاي ا تص   مال  و دار  ولها بهذا الويفة الص يا  ب م يع التويرفاي الصا و  ية 
(  وتهييدش اله يي   عليين 3لتحص ييه أ ييدافها وممار يية مهامهييا وأعمالهييا بحرييية وا ييتص   )ال  ميية 

المسييييا مة فيييي  منييييع الفسيييياد ومكافحتيييي  واعتميييياد الشييييفاف ة فيييي  فدار  هييييدوم الحكييييم عليييين جم ييييع 

                                                           

(  عمل دمحم موطفن   وخلدوم فاوال عل    دور ال هاي الرراب ة ف  مكافحة الفساد اادار  ف  العيراأ   5)
 . 3   م  9050علو  الس ا  ة   جامعة المومال   المدتمر العلم  ال ا     كل ة ال

 / أوب( من الصا وم اع ا.95( الماد  )9)
د ميييا ر مييييالح عييي و   ال بييييور  وماجيييد جا ييييم دمحم الفهيييداو    اختواميييياي   تييياي الررابيييية المسييييتصلة ( 3)

لس ا ييي ة   العيييدد ا و  ييية وابمكافحييية الفسييياد اادار  والميييال  فييي  العيييراأ   م لييية جامعييية اب بيييار للعليييو  الص
 .1  م  9053 ال امن
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(   وتنم يية ظصافيية اب ييتصامة والن ا يية واحتييرا  أخ ر يياي الخدميية والخضييوج للمسييا لة 5المسييتوياي)
  و ووييع وتنف ييذ وتر يي خ   ا يياي فعاليية بالتنسيي ه مييع ال هيياي ذاي الع ريية (9واب ييت واب )

 (.3لمكافحة الفساد والوراية منها )
  حيييييدد مفهيييييو   الفسييييياد بب يييييام جيييييراام  9055( لسييييينة 30فمم ريييييا وم   ييييي   الن ا ييييية رريييييم )

ييييا د )) يييي  دعيييوى ج اا يييية ي يييير  5(  فيييي  الميييياد  )1الفسييياد) ( منييي  بتعريييييا رضيييي ة الفسييياد ب  مه 
التحص ييه ف هييا بشيي م جريميية ميين ال ييراام المخليية بواجبيياي الول فيية و يي  الرهييو    وابخييت ا   

  933وت او  المولف ن حدود ولاافهم   وأية جريمة من ال راام المنووم عل ها في  الميواد )
( مييييييين ريييييييا وم العصوبييييييياي رريييييييم 921   923    920  931   931     939   935   931

عد    وأية جريمة أخرى يتوافر ف ها أحد الظروش المشيدد  المنويوم الم 5212( لسنة 555)
( 1)العصوباي النافذ المعدلة بالصسم ( من را وم 531( من الماد  )3و  1و 1عل ها ف  الفصراي )

 (.9001لسنة  11أمر  لطة ابات ش ررم 
 وجود وب  9001لسنة   لطة ابات ش 11 عل   أمر    لما مطابصاً  التعرش  ذا ا جا 

اليدعوى(    العراري  مويطلح ) المشيرج رضي ة( و  ميا ا يتخد  ) موطلح العرار ة التشريعاي ف 
 المعيد    وا يتصن المشيرج بموجيأ 5212لسينة  13 رريم العرار  المرافعاي را وم  ف  جا  كما
يا العرش   و تعرش الدعوى ف  فطار ابجرا اي المد  ة  مبدأ رض ة( من ) لف  الصا وم   ذا ب  مه 

يا د 1الصضيا ) أميا  رخير مين هيخ  حصي  طليأ يا اليدعوى ال  اا ية في مكن تعريفهيا ب  مه  ( ا أمم
مطالبيية المشييتك  أو اادعييا  العييا  للصضييا  ال نيياا  بالبييل فيي  خبيير جريميية ورعييل منسييوبة فليين 

                                                           

 .9055( لسنة 30( من را وم      الن ا ة ررم )3الماد  )( 5)
عبييد ابم يير كييالم عمييا, الع سيياو    الس ا يية ال ناا يية فيي  جييراام الفسيياد ( عبييد ابم يير كييالم عمييا, الع سيياو    9)

 .519  م  9059   اادار  والمال  ف  الصا وم العرار    ر الة ماجست ر   جامعة بابال
 .9055( لسنة 30( من را وم      الن ا ة ررم )95الماد  )( 3)
 .51  م  9055  دار الر الة العالم ة   5( فاروأ الك       جراام الفساد     1)
 المعد  .  5212لسنة  13الماد  ال ا  ة من را وم المرافعاي المد  ة العرار  ررم  (1)
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 (ا فه  و  لة الم تمع فلن السلطة الصضياا ة5هخ  ما والحكم بندا ت  عند ظبوي ملت  بها )
 (.9من أجال تور ع العصاب علن مرتكأ ال ريمة )

وي حيي  أمم المشييرج أورد ال ييراام  ييابصة الييذكر عليين  ييب ال الحويير وميينح لله يي   ميي ح ة 
التحص يييه ف هيييا ورجيييح اختواميييها التحص صييي  فييي  ) رضيييايا الفسييياد( علييين اختوامييياي ال هييياي 

في  تلي  الصضيايا اليوارد  علين (  مما جعيال مي ح ة   ي   الن ا ية بيالتحص ه 3التحص ص ة األخرى )
 ب ال الحور مص يد بهيا دوم ي ر يا مين حيابي الفسياد التي  تكيوم في  تطيور مسيتمر كميا أيفيال 
ذكر  ويوم أخيرى تنطبيه عل هيا رضي ة فسياد   ليذا  يرى ويرور  فدراج بعي  ال يراام األخيرى 

 ييراام المعييد    وييمن رضيي ة فسيياد   ك 5212( لسيينة  555الييوارد  فيي  رييا وم العصوبيياي ررييم )
( ؛ ألمم معظيم  يذا األ يرار التي  حظير المشيرج  شير ا تصيع تحيل 1النشر المخال بس ر الصضيا )

يييد الموليي  أو المكليي  بخدميية عاميية ممييا يتوجييأ عل يي  كتمييام  ييذا األ ييرار والمعلوميياي التيي  
 العامية ) المال ية وال صية اليوطن  بابرتوياد الما ية حظير الصيا وم عل ي  ففشيااها   فضيً  ال يراام

( مييين ريييا وم العصوبييياي ويييمن جيييراام الفسييياد للعلييية 930و  912  وكيييذل  اعتبيييار الميييادت ن )1)
 فسييها التيي  ميين أجلهييا اعتمييدي  عل هييا فيي  ت ييريم تسييه ال  ييرب المحبو يي ن والمصبييول عليي هم 

 العميال اخ ر ياي ميع أل مهيا ب تنسي م اادار  ؛ الفسياد ميور مين تعيد (  باعتبار ا 1و يوااهم )

                                                           

بييرا  كمييا  منييذر عبييد اللط يي    هييرح رييا وم امييو  المحاكميياي ال  اا يية   دار الحمييد   ا ييتاذ ا الييدكتور ( 5)
 .90  م  9001

( د. ب يييي  مييييالح و د.عبييييد الحكييييم فييييداد   ا صضييييا  الييييدعوى اال ناا يييية و ييييصو  عصوبتهييييا . منشيييي   المعييييرش   9)
 .  55  م  9001اا كندرية   

 .9055لسنة ( 30( من را وم      الن ا ة ررم )55الماد  ) (3)
 المعد  . 5212( لسنة   555من را وم العصوباي العرار  ررم )( 931( الماد  )1)
 المعد  . 5212( لسنة   555( من را وم العصوباي العرار  ررم ) 901 - 901المواد )( 1)
 . المعد  5212( لسنة  555العرار  ررم )(   من را وم العصوباي 939-935( المادت ن  )1)
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(  5المولي  باعتبار يا ويمن ال يراام المخلية بال صية العامية) ربيال مين ترتكيأ دماعني اليول ف 
( ميين رييا وم العصوبيياي للعليية  فسييها التيي  ميين أجلهييا اعتمييدي ت ييريم جييراام 912_ 933والمييواد )

تصل د و ت وير األختا  و الع ماي والطوابع واعتبار ا من جراام الفسياد و المنويوم عل هيا في  
(   لتعلصهيا بالميا  9( من را وم العصوباي العراري  ) 315(   و الماد  ) 931_ 931المادت ن )

العا  والمحافظة   كما  صترح أمت تعد   ذا الن  بنوافة عبار  " أو أ  حالة فساد تن  عل هيا 
 عل هيا  ويل التي  9001( لسينة 23ف  التشريعاي الوطن ة النافيذ  " كصيا وم يسي ال األميوا  )

 مين اختويام را وم   ي   الن ا ية مين ويمها لمكافحة الفساد   والت  تغاون الدول ة ابتفار ة
 اله   .

أمم المشرج بدأ بتعداد جراام الرهو  وابخت ا وت او  المولف ن حدود ولياافهم بعيد ا ريا  
(   وب يعلم ما علة عد  تنظ م ال راام وفه ما أهار فل ي  3بتعداد أررا  المواد الصا و  ة األخرى )

( 11وم العصوباي وميا رويد المشيرج مين ذلي    أجيا ي بشيكال عفيو  أ  بنصيال حرفي  لومير )را 
أ  بحسييأ جسييامة ال ريميية ودرجيية هيي وعها   لييذل   ييرى فعيياد  ميي اية  يي  الميياد  أعيي ا طبصييًا 
للترت ييأ الييوارد فيي  رييا وم العصوبيياي العراريي  لتكييوم كيياآلت  د )) رضيي ة فسيياد  يي  رضيي ة ج اا يية 

بشيي م جريميية ميين ال ييراام التيي  تمييي   ا يية الول فيية العاميية أو ااخيي   بهييا  تنظيير أمييا  الصضييا 
كال راام المخلة بس ر العدالة أو تهريأ الموروف ن أو الت وير أو الرهو  أو ابخت ا أو ت ياو  
المييولف ن حييدود وليياافهم أو أ  جريميية أخييرى يتييوفر ف هييا أحييد الظييروش المشييدد  المنوييوم 

                                                           

    9055التشييريعاي الصا و  يية المتعلصيية بمحاربيية الفسيياد فيي  العييراأ   جامعيية النهييرين    هييا دمحم ايييوب  ( د. م5)
 .51م            www.nazaha.iq.orgبحث منشور علن المورع ابلكترو  

مكلي  بخدمية عامية تسيبأ بخطتي  ال سي م في  (  ول  ذا الماد  علن ام " يعارأ بالحبي كال مول  أو 9)
الحييياأ ويييرر جسييي م بييي موا  ومويييلحة ال هييية التييي  يعميييال بهيييا أو يتويييال بهيييا بحكيييم ول فتييي  أو بييي موا  أو 
موييالح ابهييخام المعهييود  بهييا ال يي  اذا كييام ذليي   اهييتا عيين ف مييا  جسيي م بيي دا  ول فتيي  أو عيين ا ييا   

 ت  "ا تعما  السلطة أو عن اخ   جس م بواجباي ول ف
 511عبد ابم ر كالم عما, الع ساو    مودر  ابه   م  (3)

http://www.nazaha.iq.org/
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( 1( ميين رييا وم العصوبيياي المعدليية بالصسييم )531( ميين الميياد  ) 3و  1 و 1عل هييا فيي  الفصييراي )
((   فضيييً  عييين الييي ا   9001( لسييينة  11مييين أمييير  يييلطة ابايييت ش المدرتييية )المنحيييال( رريييم )

 (.5المشرج اله    بنمدار باحة الكش  عن الذمة المال ة وتنظ مها )
 الفرع الثاني

 المالية ديوان الرقابةمكافحة الفساد اإلداري والمالي في ضوء قانون 
ييا " ول فيية تصيو  بهييا  يلطة مختويية بصوييد التحصيه ميين أمى العمييال  تعيرش الررابيية المال ية ب  مه 

(  ويعيييد العيييراأ أو  دولييية 9يسييي ر وفصيييًا ل  يييداش المر يييومة بكفيييا   وفييي  الوريييل المحيييدد لهيييا" )
م ) دااييير  تيييدر ه الحسييياباي بالررابييية المال ييية  بموجيييأ ريييا و  عرب ييية أ سيييل ف هيييا جهيييا  مخيييت 

(  الذ  مر بعد  مراحال تطور فلن أمت مدر را وم دييوام 3) 5293( لسنة 53( المررم )العامة
 ا العراأ األمريك  ابحت     وي و 9003 عا  (   وبعد1)5220لسنة  1الررابة المال ة ررم 

 33 رريم األمير بريمير بيو  الميد   الحياكم اميدر ا اليديواموا يتص    فاعل ية ويمام أجيال ومين
 مسيتصلة عامية مد سية بويفتها المال ية الررابية تشيك ال دييوام فعياد  بموجبي  ( 1) 9001 لسينة

 موارد ا . فدار  علن وردرتها العرار ة ومودار ة الحكومة وفاعل ة ابرتواد تع   ف  تساعد
وب يييام مهامييي  واختواميييات  وفييي   يييب ال رفيييع وبهيييدش تنظييي م عميييال دييييوام الررابييية المال ييية 

(  وتطب صيًا لمييا 1مسيتوى الررابية عليين الميا  العييا  وتنظي م الع ريية ميع األجهيي   الرراب ية األخييرى )
 ( .9)9055لسنة  35(  هرج را وم ديوام الررابة المال ة ررم  5)9001جا  ف  د تور 

                                                           

 . 9055( لسنة 30( من را وم      الن ا ة ررم )51الماد  )( 5)
 . 351  م  5233  دار النهضة العرب ة   اا كندرية    3( د. فواد العطار   الصضا  اادار      9)
 .55 عمل دمحم موطفن ورخروم   مودر  ابه   م ( 3)
 . 1/9/5220( بتاريخ 3923المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد )( 1)
 .91/1/9001( ف  3213المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد )( 1)
 .9055لسنة  35( اب باب الموجبة لصا وم ديوام الررابة المال ة ررم 1)
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 الفرع الثالث
 مكاتب المفتشين العموميينون مكافحة الفساد اإلداري والمالي في ضوء قان

تعرش ول فة المفتش ة العامة ب  مها "النشا  الذ   تباهر ا مديرية عامة تحل فهراش و يير 
أو رايي ي جهيية ي يير مرتبطيية بييو ار  ويصييو  بمهييا  التفتيي ش والتحيير  والتحص ييه والت كييد ميين تطب ييه 

دار  وتشيخ   فاعل ية   الصوا  ن وتنف ذ ا بوور  مح حة من ربال المولف ن وكشي  الفسياد اا
ورفيييع تصيييارير بكيييال التفامييي ال متضيييمنًا ارتراحييياي المفتشييي ن العميييوم  ن لتحسييي ن األدا  وتطيييوير 

 (.3الو اراي ")
ورد عرش التنظي م اادار  في  العيراأ التفتي ش اادار  منيذ بدايية  شيو  الحكومية العرار ية   

ة العرار ييية كت  ييي ي مفتشييي ة وذلييي  بيييالن  علييين مويييطلح المفيييتش العيييا  فييي  الصيييوا  ن واأل ظمييي
  وبوييييدور ريييييا وم  5293عموم يييية فيييي  و ار  الداخل ييييية بوييييدور  ظييييا  التفتييييي ش اادار   يييينة 

ألغيي  الصييا وم السييابه   الييذ  ألغيي   ييو األخيير بصييا وم  5233لسيينة   19التفتيي ش اادار  ررييم 
لسييينة  19  فلييين أمت ميييدر  ظيييا  التفتييي ش اادار  رريييم  5231لسييينة  11التفتييي ش اادار  رريييم 

5221 (1.) 

                                                                                                                                                                   

يعيييد كيييال مييين البنييي  المركييي   علييين )  9001راأ / أوب ( مييين د يييتور جمهوريييية العييي 503(  ويييل المييياد  )5)
العراريي  ا وديييوام الررابيية المال يية ا و  يي   ااعيي   وابتوييابي ا ودواوييين األوريياش ا   تيياي مسييتصلة مال ييًا 

 . ) و داريًا ا وينظم الصا وم عمال كال      منها
 .51/55/9055( بتاريخ 1953( المنشور علن جريد  الورااع العرار ة بالعدد )9)
ك ويش موطفن ابيرا  م ال لمي  ا  ظيا  المفيتش العيا  وتطب صي  في  العيراأ ا أطروحية دكتيوراا مصدمية فلين ( 3)

 .91  م  9001كل ة الحصوأ   جامعة النهرين ا 
 .501ك ويش موطفن ابرا  م ال لم    مودر  ابه   م  (1)
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(   الييذ  أ شييئ بموجبيي  5) 9001لسيينة. 13مييدر األميير ررييم  2/1/9003وبعييد أحييد  
 ظييا  مكاتييأ المفتشيي ن العمييوم  ن  وبييدًب ميين أمت يكييوم المفييتش العييا    يي   واحييد  جعييال األميير 
أع ا المفتش ن العموم  ن مكاتأ مستصلة ووعل داخال كال و ار  أو جهة ي ر مرتبطية بيو ار    

 (  وذلي  لحاجية9تم التنس ه ف ما ب نها بوا يطة منسيه دولية راي ي اليو را  للشيدوم الرراب ية )وي
 جهيود م لتحسي ن يكر يوم  واليذين ا بالموويوع ة مهن  ن ومد ل ن ومتسم ن كوادر فلن الو را 

 . السلطة ا تخدا  و  ا   والتبذير الغش أعما  علن والصضا   الو ار  ادا 
مكاتيييأ المفتشييي ن العميييوم  ن  يييو فخضييياج أدا  اليييو اراي اجيييرا اي فمم الهيييدش مييين ف شيييا  

المراجعة والتدر ه والتحص ه ورفع مستوياي المسدول ة والن ا ة وااهراش ف  أدا  الو اراي وبغ ية 
منيع ورييوج أعمييا  التبييذير والغيش و  ييا   ا ييتخدا  السييلطة والح لولية دوم وروعهييا والتعييرش عل يي  

 ( .3لصا وم )وعلن األعما  المخالفة ل
وبييذل  فيينمم الهييدش الييرا ي ميين ف شيياا   ييو محاربيية الفسيياد اادار  والمييال  داخييال الييو اراي 
العرار ية وال هياي ي يير المرتبطية بييو ار  مين خي   ا ييتخدا  المهيا  والسييلطاي الممنوحية بموجييأ 

 والمال  .  ذا األمر  ف  التحر  والتحص ه واتخاذ ااجرا اي ال  مة لمواجهة الفساد اادار  
 األخرى  الدرجاي ف  العام ن والمولف ن والمدرا  الو ير بمراربة أعما  ويصو  المفتش العا 

 علين ووويعها اليو ار  عميال مسيار الخليال في  ا وتشيخ   التابعية لهيا الفيروج أو اليو ار  في 
 الفسياد خطير مين يصليال بدورا  وش و ذا كل    الخاطئ السلو  ف  والتحص ه الوح ح  المسار

 في  ألحيه العا  لهيا مكتأ المفتش فنمم  ذل  كال فلن فوافة ا تل  أو الو ار   ذا  ف  يصع الذ 

                                                           

اع ا   الذ  تم  بموجب  ف شا  مكاتأ المتفش  ن العموم  ن داخال  9001لسنة  13( من األمر  9الصسم ) (5)
 كال و ار  من الو اراي العرار ة   براا ة  مفتش عموم .

عليي  حسيي ن عبييد األم يير   اختواميياي   تيياي الررابيية المسييتصلة فيي  العييراأ )التعييارل والتييداخال (   م ليية (9)
 . 1  م  9050    3المستنورية   العدد الحصوأ   جامعة 

 اع ا . 9001لسنة  13( األمر  ررم 5الصسم ) (3)
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 للومو  معصد  تضع اجرا اي الت  الدواار أو فل   الومو  المحظور الدواار عمال ف  التدخال
 .5) ال ها ومن   كال الو ار  )

 المطلب الثالث
 الوطنية األخرى مكافحة الفساد واإلداري المالي في التشريعات 

لصييد هيييرج البرلميييام العرارييي  العدييييد مييين التشييريعاي األخيييرى المعن ييية بمكافحييية الفسييياد والتييي  
 نشيي ر فليين النافييذ  منهييا ميين خيي   الفييرع ن  خويي  األو  لمكافحيية الفسيياد اادار   والمييال  

مييييع  فيييي  الصييييا وم ال نيييياا   العراريييي  وال ييييا   فيييي  الصييييوا  ن األخييييرى   وبااي ييييا  الييييذ  يتنا ييييأ
 المساحة المحدد  لهذا المطلأ .

 الفرع األول
 مكافحة الفساد واإلداري المالي في القانون الجنائي العراقي

يضيم الصيا وم ال نياا   ييوع ن مين الصواعيد   األولين الصواعييد الموويوع ة التي  تحيدد األفعييا  
والتييي  تعيييد جيييراام وتبييي ن ال يييي ا  المنا يييأ لهيييا فهيييو يتضيييمن هيييص ن يتم ييييال األو   وابمتناعييياي

بيييييالت ريم وال يييييا   بالعصوبييييياي والتيييييداب ر ابحترا يييييية   و يييييو ميييييا أميييييطلح علييييين تسيييييم ت  ريييييا وم 
(ا والفييييرج ال ييييا   الصواعييييد الشييييكل ة وتتييييولن تب ييييام ااجييييرا اي المتخييييذ  بعييييد ورييييوج 9العصوبيييياي)
للدولييية بوا يييطتها فظبييياي ال ريمييية وم حصييية المسيييدو  عييين ارتكابهيييا  (   والتييي   يمكييين3ال ريمييية)

                                                           

 .59-55د. مها دمحم ايوب    مودر  ابه   م ( 5)
   9059م(   مكتبييية السييينهور    ( د. جميييا  ابيييرا  م الح يييدر    اليييواف  فييي  ريييا وم العصوبييياي )الصسيييم الخيييا9)

 .3م
ابم ر العك لي    هيرح ريا وم أميو  المحاكمياي ال  اا ية    المكتبية الوطن ية    ( د.  ل م ابرا  م حربة وعبد3)

 .1  م  5211بغداد   
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و  يييي ا  العصوبيييية أو التييييدب ر ابحتييييرا    بحصيييي    ويسييييمن  ييييذا النييييوج رييييا وم أ مييييو  المحاكميييياي 
 ( .5ال  اا ة)

 5212 ينة   555وبما أمم را وم   ي   الن ا ية ريد ا يتند الين ريا وم العصوبياي العراري  رريم 
المصوييود بصضيي ة فسيياد   وحييدد واجباتهييا فيي  التحيير  والتحص ييه وفصييًا لصييا وم المعييد    فيي  تحديييد 

أمييو  المحاكميياي ال  اا يية   فيي مم  ييذين الصييا و  ن يعتبييرام ميين األ ييي التيي  تسييتند فل هييا   يي   
الن ا ة ف  أدا  مهامهيا الموكيال لهيا   و ينبحث في  دور  يذين الصيا و  ن في  مكافحية الفسياد في  

 خ   ما ي ت  د التشريع العرار  من
 المعدل  1191لسنة  111أواًل : قانون العقوبات رقم 

بييالتمعن فيي   وييوم رييا وم العصوبيياي العراريي  النافييذ     ستشيي  أ ميي   لييم تييرد مفييرد  تيين  
الويييادر  عييين  9001( لسييينة 11علييين الفسييياد أو جيييراام الفسييياد   بيييال ورد ذلييي  بموجيييأ األمييير )

مييين خييي    9055( لسييينة 30وريييا وم   ييي   الن ا ييية رريييم ) يييلطة ابايييت ش المدرتييية )المنحيييال(   
المعيد     5212لسينة  555تعريا رض ة الفساد بذكر جراام الفساد وفصًا لصيا وم العصوبياي رريم 

 و يمكن توو ح دور ابخ ر ف  مكافحة الفساد بذكر ال راام الت  تعتبر ومن تل  الصضايا د
فسيياد رييد يصييع بوييور  ابخيي   بسيي ر العداليية و ييذا فمم ال -الجرررائم المخلررة بسررير العدالررة : -5

يشيييكال جريمييية فييي   يييذا ااطيييار والتييي  تيييرتبر ارتباطيييًا وظ صيييًا بال هيييا  الصضييياا  وعملييي  أو 
   وتتخييييذ  ييييذا ال ييييراام مييييورت ن  مييييا ال ييييراام الما يييية بسيييي ر  (9)بيييياألحرى بالعداليييية عاميييية 

 الصضا    وجراام  روب المحبو  ن والمصبول عل هم . 

                                                           

( لسييينة 510فييي  الصيييا وم رريييم ) يسيييمن فييي  بعييي  اليييدو  بصيييا وم ااجيييرا اي ال ناا ييية كالمشيييرج الموييير   (5)
ا ورا وم المسيطر   5221( لسنة 51ا ورا وم ااجرا اي ال  اا ة كالمشرج ال من  ف  الصا وم ررم )5210

 . 9009( لسنة 99ال ناا ة المغرب  ررم )
   5( د. جمييا  ابييرا  م الح ييدر    الفسيياد اادار  وأبعييادا الصا و  يية والس ا يي ة وابرتوييادية وابجتماع يية     9)

 .512  م  9002ب ل الحكمة    بغداد  
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د يييراد بهييذا النييوج ميين ال ييراام ااخيي   بال صيية التيي  يضييعها  رائم المخلررة بالثقررة العامررةالجرر - 5
الم تميييع فييي  مختلييي  المظيييا ر الضيييرورية ب يييتصرار الع رييياي واليييروابر ابجتماع ييية   أو 
بمعنن رخر  ع عة ظصة األفراد بما  و محاٌل للتعامال  وا  ما تعله بتصل د األختيا  أو ت ويير 

ألوراأ المال يية أو النصييود ويحوييال  ييذا ااخيي    ت  يية الت عييأ بهييا وتغ  يير المحييرراي أو ا
ا المشرج جريمة  . (5)حص صتها أو تشوي  مودار تها مما عدم

جير  المشيرج العراري   يذا األفعيا  في  البياب السيادا  الجرائم المخلة بواجبرات الوييفرة : - 3
   ف  الفوال األو  علين جريمية من الكتاب ال ا   من را وم العصوباي ب  ظة فوو  د 

( ا فيي  الفوييال ال ييا   جريميية ابخييت ا وييمن المييواد 351-303الرهييو  وييمن المييواد )
( ا أمييا الفوييال ال الييث فصيييد خوييها ل ييراام ت ييياو  المييولف ن حييدود ولييياافهم 351-395)

 ( .315-399ومن المواد )
 دل المع 1191لسنة  53ثانيًا : قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

يعييييرش رييييا وم أمييييو  المحاكميييياي ال  اا يييية ب  ميييي   م موعيييية الصواعييييد و ابجييييرا اي الواجبيييية 
ابتبياج للكشي  عين ال يراام ومعرفية مرتكب هيا وتطب يه ريا وم العصوبياي علي هم وتحدييد السييلطاي 

 (.9واألجه   الت  تتولن ذل  وتحديد اختواماتها)
تيي  أ ييا  بهييا المشييرج مهميية م حصيية فاعييال لييذا فيينمم  ييذا الصييا وم يحييدد السييلطاي العاميية ال

صصيييي ن عليييين مختليييي  درجاتهييييا ال ريميييية ومحاكمتيييي  ميييين رضييييا  التحص ييييه ومييييدع  ن عييييام  ن ومح
  فوييافة فليين تحديييد ابمييو  والصواعييد التيي  تحكييم عمييال  ييذا السييلطاي وب ييام مييا ي ييو  وأ واعهييا

                                                           

 .21( عبد ابم ر كالم عما, الع ساو    مودر  ابه   م 5)
 .1ا تاذ ا الدكتور  ع د حسأ هللا عبد هللا   مودر  ابه   م ( 9)
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ن اكتسييياب  الدرجييية اتخييياذا مييين اجيييرا اي وميييا ب ي يييو  اتخييياذا منيييذ وريييوج ال ييير  ال  ااييي  ولحييي 
 (.5الصطع ة)

وكمييا أ ييلفنا أمم رييا وم   يي   الن ا يية أوكييال لله يي   التحص ييه فيي  رضييايا الفسيياد طبصييًا ألحكييا  
الصا وم بوا طة   محصصي ن تحيل فهيراش راوي  التحص يه المخيت  ووفصيا احكيا   ريا وم أميو  

والصواعييد التيي  تحكييم عمييال  ييذا (  فيينمم ابخ يير  ييو الييذ  ييينظم األمييو  9المحاكميياي ال  اا يية )
 ال هاي ويعتبر من أ م األ ي الصا و  ة الت  تعمال اله    وفصًا لها .

(  مين ريا وم 3/ب )531فجرا  فعاًب من خ   تعديال  ي  المياد    واتخذ المشرج العرار 
أمييييو  المحاكميييياي ال  اا يييية    والتيييي  كا ييييل تتطلييييأ ا تحوييييا  موافصيييية الييييو ير عليييين فحاليييية 

مميييا أدى فلييين تحوييين عيييدد كب ييير مييين   والميييال   مييين مرتكبييي  جيييراام الفسييياد اادار   الميييولف ن
مرتكب  جراام الفساد خل   ذا الين  ومنيع الصضيا  مين أمت يطيالهم أو يحا يبهم ا تحيل ذريعية 

(   1عيييد  فعطيييا  ااذم مييين ربيييال اليييو ير المخيييت  لغيييرل ااحالييية فلييين المحييياكم المختوييية )
 ف   شر الفساد بدب من مكافحت  .  وبالتال  فلن مسا مة الصا وم 

                                                           

  دار النهضة العرب ة   الصا ر     9محمود    أ حسن    هرح را وم امو  المحاكماي ال  اا ة     ( د. 5)
 وما بعد ا . 9  م  5211

 .9055لسنة  30الماد  )ال ال ة / أوًب(  من را وم      الن ا ة ررم ( 9)
( علن أمت ) ب ت و  فحالة المتهم علين المحاكمية في  جريمية 531ذ تن  الفصر  )ب( الملغا  من الماد  )( ف3)

ارتكبييل أظنييا  ت دييية ول فتيي  الر ييم ة أو بسييببها فب بيي ذم ميين الييو ير التييابع ليي  مييع مراعييا  مييا تيين  عل يي  
 الصوا  ن األخرى( .

في   شير الفسياد اادار  والميال    مصيا  منشيور علين  الصاو   الم رووام المو و     ال يسا م الصا وم ( 1)
 الرابر د 

      53/5/9051تيييييييييياريخ ال يييييييييييار                
   .ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145872http://www 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145872
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( أمييو  531وميين جهيية أخييرى وجييد المشييرج العراريي  أمم فيي  فبصييا  الفصيير  )ب( ميين الميياد  )
ا فذ ييييدد  تطب صهيييا فلييين  يييدر  9055لسييينة  30تعيييارل ميييع أحكيييا  ريييا وم   ييي   الن ا ييية رريييم 

لية رضيايا الفسياد فلين التحص صاي الت  تصو  بها اله    عنيد عيد  موافصية اليو ير المخيت  علين فحا
 المحكمة المختوة.

مما ر د المحياكم مين اب يتمرار في  فجرا اتهيا الصا و  ية ح يث امتنيع الك  ير مين اليو را  مين 
ميينح ااذم بنحاليية بعيي  المييولف ن فليين المحيياكم وكا ييل  ييذا الويي ح ة تمييارا بشييكال ا تصيياا  

الفسييياد المشيييرعن ا فتعطيين لليييبع  وتمنيييع عييين الييبع  اآلخييير ا مميييا يم يييال مييور  مييين ميييور 
فلغييا  الفصيير  )ب( ميين الميياد   (  المتضييمن5)9055( لسيينة 1و ت  يية لييذل  مييدر الصييا وم ررييم )

  الت  كا ل توجأ علن  5235( لسنة 93( من را وم أمو  المحاكماي ال  اا ة ررم )531)
ظنيا  أذم اليو ير اليذ  ييرتبر بي  المولي  الميتهم ب ريمية ارتكبهيا أ راو  التحص ه أمت يستحويال

ت ديتيي  لول فتيي  أو بسييببها ولييم يكيين أمييا  راويي  التحص ييه فب أمت يحفيي  ابوراأ التحص ييه ويغلييه 
   الييدعوى فيي  حاليية عييد  موافصيية الييو ير عليين احاليية المييتهم التييابع ليي  عليين المحكميية المختويية
اد وبذل   تحصه حلم المنادين بتع ي  ا تص   الصضا  وومام الدور ابكبر ل  ف  محاربية الفسي

وتع ييي  مبييدأ الفوييال بيي ن السييلطاي   عل يي  فيي مكن أمت  نتهيي  بييالصو  فليين أمم التشييريع العراريي  ب 
يمييينح أ  حويييا ة فجراا ييية تحيييد مييين م حصييية الميييولف ن ف ميييا يرتكبو ييي  مييين جيييراام فسييياد تتعليييه 

بعملهيييم اليييول ف  فييي مكن تحريييي  اليييدعوى ال  اا ييية ويييد أ  مولييي  وليييو بشييي م جريمييية تتعليييه  
 م حاجة لطلأ أو أذم جهة اادار  الت  ينتم  فل ها.بول فت  دو 

ولكيين مصابييال ذليي   ييرى أمم األميير يصتضيي  تيييوف ر وييما ة لميين تييم التحص ييه معيي  ميين ربيييال  
محكمة تحص ه      الن ا ة ومن ظم ظبل برا ت  من التهمة الموج  ال   وتم يله التحص ه بحصي    

عتبيار ويمن  ويوم ريا وم   ي   الن ا ية ومن  نا يظهير ميدى الحاجية فلين فدخيا   ظيا  رد اب
  ومن  ذا المنطله  صترح توج   كتاب اعتذار ر م  يتم  شيرا في  موريع   9055لسنة  30ررم 

                                                           

 .53/1/9055( بتاريخ  1523العرار ة ذ  العدد ) ( المنشور ف  جريد  الورااع 5)
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ابلكترو   لله    ولوحة ابع  اي ف  الداار  الت  يعميال بهيا المولي    كتعيوي  معنيو   لميا 
برا تي  كي  ينخير  في  الم تميع لحه بسمعت  من ورر  من أجال فتح الطريه أما  اليذين ي بيل 

ميير  أخييرى ا وحتيين  ب يبصيين التحص ييه معيي  ميين ربييال اله يي   ح يير ع يير  أمييا  عودتيي  فليين ح اتيي  
 ابجتماع ة و طب ع ة ول فت .

 الفرع الثاني
 التشريعات األخرى  مكافحة الفساد واإلداري المالي في

التشيييييريع   وتييييي ت   للبرلميييييام دور مهيييييم وأ ييييياا فييييي  مكافحييييية الفسييييياد اادار  مييييين خييييي  
التشيييريعاي المتعلصييية بمكافحييية الفسييياد اادار  فييي  أولويييية التشيييريعاي األخيييرى ا ذلييي  أمم الفسييياد 
اادار  فذا ا تشييرى فيي  جسييد الدوليية  ييوش ليين تكييوم  نييا  فااييد  ميين الصييوا  ن بوييور  عاميية ا 

 ما ي ت  د(  ويمكن ذكر أ م تل  التشريعاي ف 5ألمم الفساد  و تعط ال لهذا الصوا  ن )
 5002لسنة  13قانون غسيل األموال رقم  -أواًل :

يعيرش يسيي ال األميوا  ب  ميي   م موعية ميين العمل يياي المال ية المتداخليية اخفيا  الموييدر ي يير 
المشيييروج لوميييوا  أو الهار يييا بويييور  اميييوا  متحويييلة مييين مويييدر مشيييروج أو المسيييا مة فييي  

 (.9ي ر مباهر ل ناية أو جنحة ) تول   أو فخفا  أو تحويال العااد بوور  مباهر أو
وتعيييد  يييذا ال ريمييية مييين ال يييراام  الدول ييية ا أل مهيييا ب تعتيييرش بالحيييدود فاأليليييأ األعيييم ييييتم 
يس ال األموا  في  دولية مختلفية عين الدولية التي  ترتكيأ ف هيا ال ريمية األميل ة أ  التي   ت يل 

                                                           

 .901مباح عبد الكالم هب أ الساعد    مودر  ابه   م ( 5)
دول    دار النهضييييييية ( د.   يييييييدى حاميييييييد  رشيييييييصو,   جريمييييييية يسييييييي ال األميييييييوا  فييييييي   طييييييياأ التعييييييياوم الييييييي9)

 .3م  5221العرب ة 
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م عيد  دو  يسيهال فخفيا  ال ير  منها األموا  ي ر المشروعة ا ألمم مرور  ذا األموا  عبير أريال 
 ( .5األمل  ويسبغ عل ها طابع المشروع ة وخ ر دل ال علن ذل  جريمة ابت ار بالمخدراي)

  م موعة مين التيداب ر لمكافحية جريمية يسي ال  9003ولذل  اتخذي اتفار ة األمم المتحد  
وااهيراش علين  األموا    من خ   ال ا  دو  األطراش علن وجيوب ا شيا   ظيا  داخلي  للررابية

 (.9الموارش والمد ساي المال ة والمورف ة )
  وا تشيييار   9003اميييا بخويييوم مورييي  المشيييرج العرارييي  مييين  يييذا ال ريمييية فبعيييد أحيييدا  

ال ريمة المنظمة الت  ت امن وجود ا وا تشار ا مع حالة اب ه ار ابمن  وا تشيار حيابي الفسياد 
الم تميع العراري  ي لفهيا كت يار  المخيدراي جم يع  اادار  والمال  ولهيور حيابي جدييد  ليم يكين

(   ريييا وم 3 يييذا العواميييال أدي فلييين ميييدور ريييا وم خيييام لمكافحييية  يييذا ال ريمييية اطليييه عل ييي  )
(   اليذ  عرفي  ب  مي   كيال مين ييدير أو يحياو  1) 9001( لسينة 23مكافحة يس ال األموا  رريم )

ريا و   عالميًا بي مم الميا  المسيتخد  أم يدير تعامال مال  يول  عااداي بطريصة ميا لنشيا  ي ير 
 و عااداي بطريصية ميا بنشيا  ي ير ريا و   أو كيال مين ينصيال أو ير يال أو يح يال و ي لة  صديية أو 
مبالغ تم ال عااداي بطريصة ما لنشا  ي ر را و   عالمًا ب مم  ذا الو  لة النصديية أو الميا  يم يال 

 (.1عااداي بطريصة ما بنشا  ي ر را و  )
التعاوم العرب  ف  تع ي  التداب ر الرام ة فلن مكافحة يسي ال األميوا    ميدر  وبهدش دعم

 .9059( لسنة 19را وم توديه العراأ ل تفار ة العرب ة لمكافحة يس ال األموا  ررم )
                                                           

ا  9005ا دار النهضية العرب ية ا  9  الس ا ة ال ناا ة ف  مواجهة يسي ال األميوا  ا    د. محمود كب ش( 5)
 .93م 

 .9003( من اتفار ة األمم المتحد  لمكافحة الفساد 51الماد  )( 9)
ذو الفصار عل  ر ن الساعد    ا ت ابة الصوا  ن العرار ية لمتطلبياي اتفار ية ابميم المتحيد  لمكافحية يسي ال ( 3)

 .519  م   9050  ال    األو     51  م لة المنوور   عدد / األموا 
 .1/5/9001( بتاريخ 3211المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد  )( 1)
 .9001لسنة  23( من امر  لطة ابت ش  ررم 3( الماد  )1)
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 المعدل 1111لسنة  12ثانيًا : قانون انضباط مويفي الدولة رقم 
  خيييروج أو ا تهيييا   لضيييوابر العميييال (   وأ5يعيييد المولييي  أدا  اادار  لممار ييية  شييياطها )

ييييدل فسييييادًا فداريييييًا ومال ييييًا) (   وب تصتويييير مسييييدول ة 9اادار   يسييييبأ وييييررًا بالوييييالح العييييا   ي عا
 (.3المول  من الناح ة ال ناا ة فصر بال أ مها رد تنه  ا ضباط ًا ومد  ًا )

م التشييريعاي وميين  ييذا المنطلييه يتضييح أ م يية رييا وم ا ضييبا  مييولف  الدوليية كو هييا ميين أ يي
الوطن يية التيي  احتييوي فيي  ظنايييا  ووميي  مييواد ميين هيي  ها الحييد ميين لييا ر  الفسيياد اادار  لمييا 
تنطو  عل   من تنظ م لسلوك اي المول  ف  ممار ة الول فة العامة   والت  يمكن تحدييد أ يم 

 م مح  من خ   الفصراي اآلت ة د 
حدد الفوال ال ا   من را وم ا ضيبا  ميولف  الدولية م موعية مين المهيا  والواجبياي التي   .5

ي يييأ علييين المولييي  ابلتييي ا  بهيييا  ذلييي  ألمم بعضيييًا مييين  يييذا الواجبييياي والمحظيييوراي جيييا  
وييمن عبيياراي عاميية ب يمكيين وييبر األفعييا  التيي  تصييع تحييل  طارهييا   فهييو يحييدد مظييا ر 

رافيييياي اادارييييية والول ف يييية  والتنظ م يييية  والمخالفيييياي التييييي  الفسيييياد اادار  وأ واعيييي  واب ح
 .(1)تودر من المولف ن أظنا  ممار تهم لول فتهم 

وي حي  أمم المشييرج عنييدما حيدد تليي  الواجبيياي والمحظييوراي علين  ييب ال الم ييا  تاركيية 
 لييي دار   يييلطة تصديريييية  لتحدييييد ميييا عيييدا ا لمتطلبييياي المرافيييه العامييية ودوا   ييي ر ا با تظيييا 

                                                           

( فارا عبد الرح م حاتم   وما اي المول  ف  را وم ا ضبا  ميولف  الدولية والصطياج ابهيتراك    م لية 5)
 .      9  م  9003الكل ة اب  م ة  الن    

 .552-551( عبد ابم ر كالم عما, الع سا    مودر  ابه   م 9)
 بغداد ا المسا مة ا والنشر للطبع التايمي هركة المد  ة ا المسدول ة ف  المبسو  الذ وم ا عل  حسن.( د3)

 . 51 - 53ا م  5225
( د. يا يي ن كييريم دمحم   ا م يية التحص ييه اادار  ومييدى وييرورت  فيي  التوييد  لوييور الفسيياد   م ليية الصييا وم 1)

 .513   9002(   12المصارم  العدد )
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(   وأ  خييروج عنهييا يشييكال وجيي  ميين أوجيي  الفسيياد اادار  ويييدد  فليين  هييول 5و طييراد )
مسدول ة المول  فداريا فلن جا أ ما رد يترتأ مين مسيدول ت  ال ناا ية المترتبية في  أحكيا  

 الصوا  ن العصاب ة والمد  ة. 
 يييي  الفوييييال ال الييييث ميييين رييييا وم ا ضييييبا  مييييولف  الدوليييية عليييين م موعيييية ميييين العصوبيييياي  .9

  فيينذا مييا مييدر ميين الموليي  العييا  أظنييا  ت ديتيي  أعمييا  ول فتيي  أو ابمتنيياج (9) ضييباط ةاب
عن تنف ذ بع  أعمالها   مخالفاي  ت  ة تهاو   ف  ادا  واجبات  الول ف ة والمهيا  المنيو  

ب    أو عد  مراعات  لمصتض اي الول فة الت  يشيغلها   أو تعديي  حيدود واجباتي  الول ف ية    
ييدل بالتيييال   ييوج ميين أ ييواج الفسييياد يمكيين أم  تييدد  فليين فلحيياأ ويييرر بالموييلحة العاميية وتع 

اادار  والمال    ومن  نا ت ت  ا م ة العصوباي اب ضباط ة  ف  مكافحية الفسياد   لتختيار 
 اادار  ما 

  والتيي  تسييتوجأ فيصاعهييا عليين (3)يتنا ييأ مييع جسييامة المخالفيية المصترفيية ميين ربييال الموليي 
 .(1)ل   ج ا  ل  ولردج ي را من المولف نالمول  المخا

                                                           

   9003للنشييير والتو يييييع    وااييييال ( د علييي  خطييييار هيييطناو    الييييوج   فييي  الصييييا وم اادار    عميييام   دار5)
 .101م

المعيييد   5225( لسييينة 51( مييين ريييا وم ف ضيييبا  ميييولف  الدولييية والصطييياج العيييا  رريييم )1حيييدد   المييياد  ) (9)
 -1ف صيام راتيأ  -1التيوب خ  -1رطع راتأ  -3اا ذار  -9لفل  ظر  – 5العصوباي  اب ضباط ة ب د 

 الع   . -1الفوال  - 3تن يال درجة 
(3)jean-marrie,Auby-Robert,Pucos Ader, Droit Adeministratif, fixiened, Palloz, 

paris,1983,P-245-. 
فاوييال جب يير لفتيية   مييدى مسييدول ة الموليي  مييد  ًا عيين أخطييا ا أظنييا  ت ديتيي  لول فتيي  ا بحييث منشييور فيي  ( 1)

ا  ينة  13العيدد  م لة الصا وم المصارم ا م لة علم ة محكمة تودر عن جمع ة الصا وم المصارم العرار ة ا
 . 92ا م  9001
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جييا  رييا وم ا ضييبا  مييولف  الدوليية بم موعيية ميين الضييما اي التيي  ميين هيي  ها أمت تحييد ميين  .3
تعس  اادار  ف  فرل العصوبة اب ضباط ة  مميا ريد ييدد  فلين خيروج اادار  مين أ يدافها 

  ويشيكال ميور  مين (5)فتوبح العصوبة اب ضباط ة  نا أدا   ل  تصا  بشيكال مخيال  للصيا وم 
 عميال ا يتمرار أجال من يتم ف ما المول  ف  محا بة األمال مور الفساد اادار    ألم

 . (9)الخدماي لل مهور تصديم ف  ت خرا أو تورف  وعد  العا  المرفه
(   ومين  يذا المنطليه  ي   (3اادار   التحص يه اجيرا  ربيال للمولي  ويما اي مين بيد في 

 أظنيا  وأخيرى  اادار   التحص ه فجرا  ربال للمول  الدولة علن وما ايرا وم ا ضبا  مولف  
 الضيما اي (   وتتم يال  يذا1المولي ) علين العصوبية الت ديب ية فيرل بعيد   وظال ية التحص يه

 ااطي ج مين وتمك ني  فل ي  المنسيوبة المولي  بالمخالفية (  و خطيار1بااحالية فلين التحص يه )
 الول ف  . ملف  علن

                                                           

( فارا عبد الرح م حاتم   وما اي المول  ف  را وم ا ضبا  مولف  الدولة والصطاج ابهتراك     م لية 5)
 .      9  م  9003الكل ة اب  م ة  الن    

 .311م    5225    الصا ر  العرب    الفكر   دار 9    الت ديأ رضا    الطماو   دمحم  ل مام .(. د9)
/رابعًا(  علن ))ا ت نا  من احكيا  الفصيرت ن )أوًب وظا  يًا( مين  يذا المياد  لليو ير أو راي ي 50(  ول الماد  )3)

الداار  بعد ا ت واب المول  المخال  ام يفيرل مباهير  اييًا مين العصوبياي المنويوم عل هيا في  الفصيراي 
 (( .( من  ذا الصا وم 1)أوًب وظا  ًا وظال ًا( من الماد  )

عليي     ييأ حميي ا   وييما اي الموليي  الصا و  يية لوييحة فييرل العصوبيية الت ديب يية )درا يية مصار يية (   م ليية ( 1)
 .111  م  9001  العدد ال الث    51جامعة بابال للعلو  اب سا  ة   الم لد 

علين أم )  5225لسينة  51/أوًب ( من را وم ا ضبا  مولف  الدولة والصطاج العا  رريم 50 ول الماد  )( 1)
الييداار  تيي ل   ل نيية تحص ص يية ميين رايي ي وعضييوين ميين ذو  الخبيير  عليين ام يكييوم احييد م للييو ير أو رايي ي 

 حامً  علن ههاد  جامع ة أول ة ف  الصا وم( .
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 تتم يال و ي    اادار   التحص يه عمل ية وتواكيأ توياحأ ويما اي كميا تضيمن الصيا وم 
 هيفو   بشيكال دفاعي  ل بيد  هخوي اً  (  لغيرل ا يت واب 5) المولي  وحضيور التحص ه بتدوين

 يسيتند التي  األميور ف هيا ييدوم   مكتوبية بوررية دفاع  يكوم  ودا ورد المطروحة األدلة ومنارشة
مد   حأ ال يد لميد  محيدد  ب ي يو  لل نية التحص ص ية تمدييد ا ويما   (  وتحديد 9دفاع ) عل ها

 (.3للمول  من تعس  اادار  ف  ا تخدا   ذا ابجرا  ابحترا   )
 تومي اي فلين ا يتناداً  المباهير ابعلين اليرا ي مين المولي  علين العصوبية فيرل وبعيد

 بيالتظلم والمتم لية  ادار ا مواجهية في  للمولي  أخيرى  ويما اي التحص ص ية وفىير الصيا وم  الل نية
  يوح فلين التوج  ربال المعارأ المول  ال ها يل   الت  من الضما اي (   باعتبارا 1اادار  )

 الصضا  للطعن اادار  .
                                                           

 5225لسيييينة  51صطيييياج العييييا  ررييييم رييييا وم ا ضييييبا  مييييولف  الدوليييية وال/ظا  ييييًا ( ميييين 50 وييييل الميييياد  )( 5)
تتولن الل نة التحص ه تحريريا مع المول  المخال  المحا  عل ها ولها ف   ب ال ادا  مهمتهيا  يماج  )علن

وتييدوين ارييوا  الموليي  والشييهود وااطيي ج عليين جم ييع المسييتنداي والب ا يياي التيي  تييرى وييرور  ابطيي ج 
 .ا..(حضرا ت بل ف   ما اتخذت  من اجرا اي وما  معت  من اروا  مع توم اتها المسببةعل ها ا وتحرر م

 .519 م   5231   الصا ر  , العرب ة النهضة دار   اادار   الصضا  عوفور   دمحم  .( د9)
المعييد   5225لسيينة  51/أوًب( ميين رييا وم ا ضييبا  مييولف  الدوليية والصطيياج العييا  ررييم 53 وييل الميياد  )( 3)

( يومييا اذا تييرا ى ليي  ام بصييا ا فيي  10للييو ير ورايي ي الييداار   ييحأ يييد الموليي  مييد  ب تت يياو  ) عليين )
الول فيية مضيير بالموييلحة العاميية أو رييد يييدظر عليين  يي ر التحص ييه فيي  الفعييال الييذ  اح ييال ميين أجليي  عليين 

ف نسيأ فلين ول فية التحص ه ويعاد فلن  في ول فتي  بعيد ا تهيا  الميد  الميذكور  فب اذا كيام  نيا  محيذور ا 
 اخرى ( . 

المعيد   5225لسينة  51/ظا  يًا ( مين ريا وم ا ضيبا  ميولف  الدولية والصطياج العيا  رريم 51 ول المياد  )( 1)
يشتر  ربال تصديم الطعن لدى م لي اب ضبا  العا  علن الصرار الويادر بفيرل العصوبية اليتظلم مين علن) 

( ظ ظييوم يومييا ميين تيياريخ تبل ييغ الموليي  بصييرار فييرل 30الصييرار لييدى ال هيية التيي  امييدرت    وذليي  خيي   )
( ظ ظ ن يوميا مين تياريخ تصديمي  وعنيد عيد  البيل 30العصوبة وعلن ال هة المذكور  البل بهذا التظلم خ   )

 ف   ريم ا تها   ذا المد  يعد ذل  رفضا للتظلم (.
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أو عد  ارتناع  المتظلم  بنت  ة اليتظلم ر يم الصيا وم طريصية أخيرى  التظلم رف  وف  حا  
 الصضا  (   باعتبار ا جهة5محكمة رضا  المولف ن )للحد من تعس  اادار  و و الطعن أما  

 الميولف ن فذ فمم محكمية رضيا  الميولف ن ت دييأ بشي م رضيايا أمامهيا الطعين ييتم الت  اادار  
  وأجيا  الصيا وم الطعين بصيرار محكمية رضيا  الميولف ن 9)مسيتصً  ) اختواميًا رضياا اً  تميارا

ميين تيياريخ التبلييغ بيي  أو اعتبييارا مبلغييًا   ويكييوم  ( يوميياً 30لييدى المحكميية ابدارييية العل ييا خيي   )
 ابميام وميما  ابخ ير المي ذ  يو (   فالصضيا 3ريرار الويادر  ت  ية الطعين باتيًا ومل ميًا )

 (.1الحصوأ) لضمام
وممييا تصييد   ستشيي  دور رييا وم ا ضييبا  مييولف  والدوليية والصطيياج العييا  فيي  مكافحيية الفسيياد 

طة اادار  ميين جهيية وحصييوأ الموليي  ميين جهيية أخييرى    اادار    ميين خيي    التييوا م بيي ن  ييل
بالن  علن ا م واجباي الول فة العامة وام ابخ   بهيا يشيكال جريمية ت ديب ية ترتيأ أظير علين 
مرك  المولي  الصيا و     ومينح  يلطاي للمحصيه والتي  يعيد مين ميم م عملي  وب يمكين فويلها 

الول فيية العاميية يصييو  عليين أ يياا ميين  عيين طب عيية التحص ييه   و يي  جيي   ب يت يي أ منيي    فنظييا 

                                                           

لصيا وم م ليي هيورى الدولية رريم    9053لسينة  53( مين ريا وم التعيديال الخيامي رريم 35 ول الماد  )  (5)
  علين  9053/ 3/  92( بتياريخ 1913  المنشور ف  جريد  الوريااع العرار ية بالعيدد ) 5232( لسنة 11)

ام ) تحييال عبييار  "محكميية رضييا  المييولف ن " محييال عبييار  م لييي اب ضييبا  العييا  أينمييا وردي فيي  الصييوا  ن 
 واأل ظمة والتعل ماي ( . 

 العليو  م لية   العراري  اادار   الصضيا  ومي  د الدولية هيورى  م ليي   البر   ي  بالو يا عبيد عويا  .( د9)
 . بعد ا  وما 591   م 5220 وال ا     األو  العددام جامعة  بغداد    الصا وم    كل ة   الصا و  ة

 المعد . 5225لسنة  51/ رابعًا / ب( من را وم ا ضبا  مولف  الدولة والصطاج العا  ررم 51الماد  )( 3)
عل     أ حم ا   وما اي المول  الصا و  ة لوحة فيرل العصوبية الت ديب ية   م لية جامعية بابيال للعليو  ( 1)

 .111  م  9001(   العدد ال الث   51الو رف ة والتطب ص ة  الم لد )
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(  والتيي  5التييوا م ف مييا للمحصييه  بييال راام اب ضييباط ة ميين  ييلطاي ومييا للموليي  ميين حصييوأ )
 تعتبر كضما ة ل  ف  مواجهة تل  السلطاي وتعس  اادار  ف  ا تعمالها.

 5012لسنة  31رقم  ثالثًا : قانون التضمين
تورف   تحل بحو ت  أو الت  الدولة أموا  علن المول  محافظة الول فة أ م واجباي من

 و التصوي رية تحصصيل مسيدول ت  ويررًا بهيا المولي   أحيد  رهي د    فينمت  بويور  وا يتخدامها
 (. (9خ   دفع التعوي  عن الضرر الذ  أحدظ  من الضرر جبر األمر ا تل  

خييي    يييلطة وتصضيي  الصواعيييد العاميية بتعيييوي  ابوييرار التييي  توييي أ األمييوا  العيييا  ميين 
الصضا  بعد ام ترفع أمام  دعوى التعوي    فب أمم  لو  طريه الصضيا  محفيوش بالويعاب   
أل مييي  يصتضييي  بيييذ  الوريييل وال هيييد والميييا    وليييذل  يتييي خر تحص يييه العدالييية وتييي خر العدالييية أ كيييرًا 

 (.3لها)
فحيية (  فيي  مكا1) 9051لسيينة  35وميين  ييذا المنطلييه  تيي ت  أ م يية رييا وم التضييم ن ررييم 

الفساد اادار  والمال  باعتبارا يضع  ظامًا خاميًا تغ يا الشيارج مين خ لي  تحص يه ظ ظية أ يداش 
أولها توف ر الورل وال هد والما    وظا  ها ف الة الضرر الذ  اماب الما  العيا  مين جيرا  فعيال 

لموليي  الموليي  أو جبييرا عنييد تعييذر اب اليية    وظال هييا حماييية المييا  العييا  ميين الضييرر بييردج ا
 (.1وي را من  األورار ب  ب   وج  من وجوا الضرر)

                                                           

 . 931  م  5211ما ر عبد الهاد    الشرع ة ابجراا ة ف  الت ديأ   مكتبة يريأ   ( 5)
   منشور علن المورع ابلكترو  د 3  م  9050مديد عل  عبد الحس ن   موج  ف  را وم التضم ن   (9)
    nazaha.iqhttp://www.90/5/9051تاريخ ال يار   
في  حمايية األميوا  العامية    9001( لسينة 59ف وال مهد    مدى فاعل ية ريا وم التضيم ن رريم ) د.يا   ( 3)

 .5   م  9001بحث مصد  فلن المدتمر العلم  له    الن ا ة   
 . 2/9051/ 51بتار      )1310 ) ( المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة   بالعدد1)
لصيييا و   لتضيييم ن المولييي  العيييا  فييي  التشيييريع العرارييي    اطروحييية د. حنيييام دمحم مطلييي  الص سييي    النظيييا  ا (1)

 .11  م  5221دكتوراا   كل ة الصا وم   جامعة بغداد     

http://www.nazaha.iq/
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 مين تحص ص ية ل نية بيو ار  تشيك ال المرتبطية ي ير وريد مينح الصيا وم لليو ير أو راي ي ال هية
 را و  ياً  اعضيااها مولفياً  أحيد الخبير  وابختويام ويكيوم  ذو   مين ابريال علين أعضيا  ظ ظية
 كيام فذا وميا المرتكيأ الخطي  وجسيامة   الضيرر فحيدا  عين والمسيدو  التضي من مبليغ لتحيدد
 . عمد  ي ر أو عمداً 

 اليو ير عين الويادر عين الصيرار ووفصيًا لميا تصيد   يمكين تعرييا ريرار التضيم ن ب  مي   عبيار 
 اليذ  المشيمو  بهيذا الصيا وم و بو ار  ا بحه المول  المرتبطة ي ر ال هة را ي أو المخت 

ا  المرع ية والتعل مياي واأل ظمية مخالفتي  للصيوا  ن أوف مالي   بسيبأ العيا    بالميا  الضيرر يلحيه
ا  والموويوع ة الشيكل ة العنامير لويحت  تيوافر (  ويلي   (5فهيو ريرار فدار  ذو طب عية رضياا ة

 9).آلظارا) مح حًا ومنت اً  يكوم  لك 
وحسيينًا فعييال المشييرج العراريي  عنييدما و ييع ميين  طيياأ  ييريام  ييذا الصييا وم ل شييمال بااوييافة 

(  1 (المصياول ن (  و1 (الخامية (   و3العامة) الشركة عامة   بخدمة أو المكل فلن المول  
                                                           

( جا  ف  فحدى رراراي  م لي هورى الدولة )  ... وح ث ام الصرار الذ  يخو  الو ير م ح ة التضم ن 5)
   3/9003/ 91فييي   11/9003الصيييرار الميييررم  يييو فييي  ابميييال ريييرار فدار  ذو طب عييية رضييياا ة .. (    

 .513  م  9003رراراي و فت و  م لي هورى الدولة   بغداد   
   91رهييا دمحم جعفيير الهاهييم    تضييم ن الموليي  فيي  التشييريع العراريي    م ليية العلييو  الصا و  يية   العييدد ( 9)

 .533  م  9002جامعة بغداد   
الشييركة العامية ب  ميي   ) الوجهية ابرتوييادية  5223لسينة  95اي ررييم ( عرفيل المياد  األوليين مين رييا وم الشيرك3)

الممولة ذات ًا والمملوكة للدولية بالكاميال التي  تتمتيع بالشخوي ة المعنويية واب يتص   اادار  والميال  وتعميال 
 علن وفه أ ي ارتوادية ( .

يا )عصيد يلتي   بي  الشيرك 5223لسينة  95/ أوًب ( مين ريا وم الشيركاي رريم 1عرفيل المياد  ) (1) ة الخامية ب  مه 
بام يسا م كال منهم ف  مشروج ارتوياد  بتصيديم حوية مين الميا  أو مين عميال برتسيا   هخوام أو اك ر

 ما ينش  عن  من ربح أو خسار  (.
  المصياو  ب  مي   ) كيال مين  5211( لسينة  12( مين ريا وم اتحياد المصياول ن العيرار  ن رريم )1عيرش المياد  ) (1)

 تم ًا فلن ابتحاد علن وفه الشرو  الت  يتضمنها النظا  الداخل  ( .كام من
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 أو التصوي ر التلكيد أو بسيبأ تكبيد ا الميا  العيا     التي  ابويرار التعيوي  عين مسيدول ة
بااوييافة فليين ذليي  و حرمييًا ميين المشييرج والصضييا   والتعل ميياي   واأل ظميية مخالفيية الصييوا  ن

الميييا  العيييا  فصيييد رضييين م ليييي هيييورى الدولييية العرارييي   بييي مم الصيييرار العرارييي  فييي  الحفيييا  علييين 
الوييادر بيياافراج عيين الموليي  وفييه رييا وم العصوبيياي ب يشييكال ررينيية عليين عييد  وجييود الخطيي  

( مين 315المستوجأ للتضم ن كوم مع ار الت ريم في  ال ريمية المنويوم عل هيا في  المياد  )
(   يسييير  علييين 9 ن   كميييا أمم ريييا وم العفيييو)(  يختلييي  عييين مع يييار التضيييم5ريييا وم العصوبييياي )

(   وبالتيييال  فيييام الصيييرار 3اليييدعوى ال  اا ييية ولييي ي المد  ييية وب يميييي الحصيييوأ الشخوييي ة للغ ييير)
 .1) الوادر بالشمو  بصا وم العفو ب يدظر علن الصرار الوادر بالتضم ن عن الوارعة  فس  )

 الخاتمة:
لمكافحة الفساد في  التشيريعاي العرار ية   ب  رييد من خ    ذا بح نا ف  اب اا الصا و   

أمت   عييال خاتميية  ييذا الدرا يية تلخ وييًا لمييا اورد يياا او ت ك ييدًا  لمييا عبر ييا عنيي    و  مييا  ييدفنا  ييو 
 عرل أ م ما خلول فل   من ظمر  تحو   تااع ومصترحاي يمكن فدراجها علن النحو اآلت  د

 النتائج : -اواًل 
باعتبار ا المعن ة بارتراح وتطب ه روا  ن مكافحة الفساد ب تكمن  أ اا عمال      الن ا ة .5

ف  الصا وم المنظم لعملها بال يتعدا ا فلن منظومة من التشريعاي الوطن ة   وابتفار اي 
 اارل م ة والدول ة الت  مادرة عل ها العراأ .

                                                           

 ول الماد  اع ا من را وم العصوباي ) يعارأ بالحبي كال مول  أو مكل  بخدمة عامة تسبأ بخطتي   (5)
ال سيي م فيي  فلحيياأ وييرر جسيي م بيي موا  أو موييالح ال هيية التيي  يعمييال بهييا أو يتوييال بهييا بحكييم ول فتيي  أو 

والح األهخام المعهيود بهيا فل ي  ام كيام ذلي   اهيتا عين ف ميا  جسي م بي دا  ول فتي  أو عين ب موا  أو م
 ف ا   ا تعما  السلطة أو عن فخ   جس م بواجباي ول فت ( .

 .9001لسنة  52( را وم العفو ررم 9)
 المعد  . 5212( لسنة 555من را وم العصوباي ررم ) 513( الماد  3)
 . 9053لسنة  1/9053ة ررم ررار م لي هورى الدول( 1)
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جا  ف  الماد  حور المشرج اختوام      الن ا ة بالتحص ه بصضايا الفساد وفصًا لما  .9
  ف  جراام محدد  دوم ي ر ا من جراام  9055لسنة  30ابولن من را و ها النافذ ررم 

 الفساد الم رمة بموجأ التشريعاي العرار ة .
ال احة التنظ م ة الوادر  عن       أمم ف ما يتعله بالكش  عن الموالح المال ة     د  .3

وم ي ر م بالكش  عن موالحهم المال ة   الن ا ة أل مل فتاي محدود  من المسدول ن د
فضً  عن ذل  لم يحدد را وم      الن ا ة ااجرا اي الواجأ اتخاذ ا ف  حالة امتناج 

 األهخام المكلف ن بتصديم تصرير بش م موالحهم المال ة .
  المقترحات -ثانيًا 

  مع اتفار ة المعد   5212لسنة   555العمال علن موا مة را وم العصوباي العرار  ررم  .5
 31  والموادأ عل ها بموجأ الصا وم ررم  9003األمم المتحد  لمكافحة الفساد لعا  

  والت  تل    المشرىج العرار  تحص ه الموا مة التشريع ة ب ن  ذا ابتفار ة  9003لسنة 
م والتشريعاي الوطن ة   بت ريم كافة ال راام الت   ول عل ها ابتفار ة و دراج تل  ال راا

ومن الماد  اوًب من را وم      الن ا ة الخامة بتعريا رض ة الفساد    ذل  أمم بع  
ال راام المنووم عل ها ف  ابتفار ة والت  تعد من رضايا الفساد لم ي رمها التشريع 

 العراأ .
عد  حور اختوام      الن ا ة بالتحص ه ف  جراام محدد  دوم ي ر ا بال تو  ع  .9

  للنظر ف  جم ع ال راام الت  تعتبر من رب ال الفساد الوارد  ف  اختوامها النوع
التشريعاي العرار ة   فضً  عن جعال اختوامها بالتحص ه وجوب ًا ب جوا يًا من خ   

 .9055لسنة  30/ظا  ًا( من را وم      الن ا ة ررم 55تعديال الماد  )
  فل ا   جم ع مولف  تو  ع  طاأ المكلف ن بالكش  عن المولحة المال ة من خ  .3

الدولة والصطاج العا  بالكش  عن المولحة المال ة وفصًا لآلل ة المصترحة ف  متن  ذا 
الدرا ة   و فوافة ماد  تعارأ المول  ا ضباط ًا ف  حالة ابمتناج عن تصديم التصرير 
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ج من ربال المكلف ن ب  من خ   ج ا  يفرل عل   أو يتم فيصاش مرش رواتب  لح ن فيدا 
 التصرير فلن اله   .

رفع التعارل ب ن اختواماي ال هاي المتخووة بمكافحة الفساد   من خ   دمع  .1
مكاتأ المفتش ن العموم  ن مع      الن ا ة علن أمت يكوم الدمع فن ًا و داريًا و بصا  عمال 

أدا  مكتأ المفتش العا  ف  ديوام الو اراي من أجال تع ي  ا تص ل ة األخ ر  التنس ه ف  
 المها  ومكافحة الفساد بشكال اك ر فعال ة .

 المصادر
 الكتب القانونية: –اوال 

 .9000احمد دمحم رفعل   الصا وم الدول  العا    دار النهضة العرب ة   .5
 .  9050  دار الفكر   عمام   5د.احمد محمود  هار أبو  ويلم   مكافحة الفساد      .9
  دار الحامد 5را وم امو  المحاكماي ال  اا ة     د. برا  كما  منذر عبد اللط    هرح  .3

 . 9002 عمام  
د. ب   أم ن  ين الدين   لا ر  الفساد اادار  ف  الدو  العرب ة والتشريع المصارم   دار  .1

 .9002الفكر ال امع  اب كندرية   
ادية د.جما  ابرا  م الح در    الفساد اادار  وأبعادا الصا و  ة والس ا  ة وابرتو .1

 .9002  ب ل الحكمة   بغداد 5وابجتماع ة     
د.جما  ابرا  م الح در    الواف  ف  را وم العصوباي )الصسم الخام(   مكتبة السنهور      .1

9059. 
 والنشر للطبع التايمي هركة المد  ة ا ف  المسدول ة المبسو  الذ وم ا عل  د. حسن .3

 .5225 بغداد ا المسا مة ا
 ا هرح را وم أمو  المحاكماي ال  اا ة ا دار ابن األظ ر ا المومال ا د.  ع د حسأ هللا .1

9001. 
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د.  ل م ابرا  م حربة و د.عبد ابم ر العك ل    هرح را وم أمو  المحاكماي ال  اا ة      .2
 .5211المكتبة الوطن ة   بغداد   

كر اا  م     د.  ل مام دمحم الطماو  ا السلطاي ال  ظة ف  الد ات ر المعامر  ف  الف .50
 .5232ا دار الفكر العرب  ا  1)درا ة مصار ة( ا   

 .5225   9 الصا ر        العرب  الفكر دار   الت ديأ رضا    الطماو   دمحم د.  ل مام .55
د. م ح الدين عامر   مصدمة لدرا ة الصا وم الدول  العا    دار النهضة العرب ة   الصا ر     .59

9003. 
  دار النهضة  3ال رش   مبدأ المشروع ة وووابر خضوج الدولة للصا وم      طع مة .53

 .5231العرب ة   الصا ر    
 . 9003د. عل  خطار هنطاو    الوج   ف  الصا وم ابدار    دار وااال للنشر   عمام    .51
عمر احمد فرجا     امو  الع راي الدول ة ف  اب      دار اررأ للطباعة والترجمة  .51

 النشر   ل ب ا بدوم تاريخ .و 
  دار المنهال  5د.ع سن ب ر     الحرياي العامة وحصوأ اب سام ب ن الن  والوارع      .51

 .5221اللبنا     ب روي    
 .5233  دار النهضة العرب ة   اا كندرية     3د. فواد العطار   الصضا  اادار       .53
 .5211 ديأ   مكتبة يريأ   ما ر عبد الهاد    الشرع ة ابجراا ة ف  الت .51
د. دمحم األم ن البشر    الفساد وال ريمة المنظمة   جامعة  ايا العرب ة للعلو  األمن ة    .52

 .9003الريال   
 . 9059دمحم ال بال    الضما اي الد تورية لمكافحة الفساد   مرك  الحوكمة    الصا ر     .90
   دار الكتأ الوطن ة   5اادار       د. دمحم الو رف    الفساد ب ن ابم ح والتطوير .95

 .9001اب كندرية    
 .5231   الصا ر    العرب ة النهضة دار   اادار   الصضا    عوفور د.دمحم .99
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ا دار النهضة العرب ة  9د.محمود كب ش   الس ا ة ال ناا ة ف  مواجهة يس ال األموا  ا    .93
 .9005ا 

 .5223د. محمود دمحم حاف  ا الصضا  اادار  ا دار النهضة العرب ة ا الصا ر  ا    .91
 دار النهظة العرب   9د. محمود    أ حسن    هرح را وم امو  المحاكماي ال  اا       .91

 5211  الصا ر    
د.  ب   مالح و د.عبد الحكم فداد .ا صضا  الدعوى اال ناا ة و صو  عصوبتها . منش    .91

 .9001رش   اا كندرية . المع
 عمام الخط أ   النظم الس ا  ة والصا وم الد تور    مكتبة دار الفكر للنشر والتو يع    .93

9001. 
د.  دى حامد  رشصو,   جريمة يس ال ابموا  ف   طاأ التعاوم الدول    دار النهضة  .91

 . 5221العرب ة   
 وم وابتفار اي اارل م ة والدول ة   د.ول د فبرا  م الد ور    مكافحة الفساد ف  وو  الصا .92

 .9059  الشركة العرب ة المتحد  للتسويه و التوريداي   الصا ر    5 
د. يح ن ال مال   األ ظمة الس ا  ة المعامر     دار النهضة العرب ة   الصا ر    بدوم  نة  .30

 طبع.
 ثانيًا : الرسائل واألطاريح الجامعية

 الرسائل  - أ
  مبدأ ا تص   الصضا    ر الة ماجست ر   جامعة المومال  ابتروه   بام جم ال موطفن  .5

  9003. 
دمحم عبد المحسن بن طريا   ابطار الصا و   له تة مكافحة الفساد    ر الة ماجست ر    .9

 .9055جامعة مدت    
عبد ابم ر كالم عما, الع ساو    الس ا ة ال ناا ة ف  جراام الفساد اادار  والمال  ف   .3

 .9059صا وم العرار    ر الة ماجست ر   جامعة بابال  ال
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 ضا  دمحم ره د   دور المنظماي الدول ة ف  مكافحة الفساد اادار  المال    ر الة  .1
 .9053ماجست ر   جامعة المومال   

 االطاريح   - ب
د. حنام دمحم مطل  الص س    النظا  الصا و   لتضم ن المول  العا  ف  التشريع العرار     .5

 .5221اطروحة دكتوراا   كل ة الصا وم   جامعة بغداد     
مباح عبد الكالم هب أ الساعد  ا دور السلطة العامة ف  مكافحة لا ر  الفساد اادار   .9

 . 9001ف  العراأ   اطروحة دكتوراا   جامعة بغداد   
حة دكتوراا ك ويش موطفن ابرا  م ال لم  ا  ظا  المفتش العا  وتطب ص  ف  العراأ ا أطرو  .3

 .9001مصدمة فلن كل ة الحصوأ / جامعة النهرين ا 
                                                                           ثالثًا: البحوث القانونية

ذو الفصار عل  ر ن الساعد    ا ت ابة الصوا  ن العرار ة لمتطلباي اتفار ة ابمم المتحد   .5
 .9050  ال    ابو     51موا    م لة المنوور   عدد /لمكافحة يس ال اب

رها دمحم جعفر الهاهم    تضم ن المول  ف  التشريع العرار    م لة العلو  الصا و  ة    .9
 .9002  جامعة بغداد    91العدد 

ه ما  عاد  فاوال   الن ا ة والعمل ة الد تورية ف  العراأ   م لة جامعة تكريل   للعلو   .3
 .  9002(  50(  العدد ) 51 ة   الم لد ) اب سا 

د.عامر ع ا, عبد   طب عة النظا  البرلما   ف  العراأ ف  لال د تور جمهورية العراأ  .1
 .9055   1  م لة الحصوأ   جامعة المستنورية   العدد  9001لعا  

  ع مام عبد المل  مالح   وما اي حصوأ اب سام ف  الكويل ب ن النظرية والتطب ه د.  .1
بحث مصد  الن  دو  تدريي حصوأ اب سام الت   ظمتها جامعة ال را يه  بدعو  من منظمة 

   كل ة الحصوأ   جامعة الكويل. 5231ديسمبر  عا   51الن  51ال و سكو  من 
 , العرار  اادار   الصضا  وم  د الدولة هورى  م لي , البر     الو اب عبد د. عوا  .1

 .5220 , وال ا   ابو  العددام . جامعة    بغداد , الصا وم  ل ةك , الصا و  ة العلو  م لة
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عل     أ حم ا   وما اي المول  الصا و  ة لوحة فرل العصوبة الت ديب ة )درا ة مصار ة(  .3
 .9001  العدد ال الث    51  م لة جامعة بابال / العلو  اب سا  ة   الم لد 

وحة فرل العصوبة الت ديب ة   م لة جامعة عل     أ حم ا   وما اي المول  الصا و  ة ل .1
 .9001(   العدد ال الث   51بابال للعلو  الو رف  والتطب ص ة  الم لد )

ف  حماية  9001( لسنة 59يا   ف وال مهد    مدى فاعل ة را وم التضم ن ررم )د.  .2
 . 9001ابموا  العامة   بحث مصد  الن المدتمر العلم  لع    الن ا ة   

الرح م حاتم   وما اي المول  ف  را وم ا ضبا  مولف  الدولة والصطاج فارا عبد  .50
 . 9003ابهتراك    م لة الكل ة اب  م ة  الن    

فاوال جب ر لفتة   مدى مسدول ة المول  مد  ًا عن أخطا ا أظنا  ت ديت  لول فت  ا بحث  .55
الصا وم المصارم  منشور ف  م لة الصا وم المصارم ا م لة علم ة محكمة تودر عن جمع ة

 . 9001ا  نة  13العرار ة ا العدد 
فراا حامد عبد الكريم   مبدأ  مو الد تور و ظرية الظروش ف  ابوراي العو بة للدولة    .59

                                                                          www.annabaa.org                      د بحث منشور علن المورع ابلكترو     
مها دمحم ايوب   التشريعاي الصا و  ة المتعلصة بمحاربة الفساد ف  العراأ   جامعة النهرين   د.  .53

  www.nazaha.iq.org                   بحث منشور علن المورع ابلكترو   9055
  منشور علن المورع  3  م  9050موج  ف  را وم التضم ن   مديد عل  عبد الحس ن   .51

  www.nazaha.iq                                                    ابلكترو  .
د. يا  ن كريم دمحم   ا م ة التحص ه اادار  ومدى ورورت  ف  التود  لوور الفساد    .12

 .9002(   12الصا وم المصارم   العدد )م لة 
 مؤتمرات  –رابعًا 

 عمل دمحم موطفن   وخلدوم فاوال عل    دور ال هاي الرراب ة ف  مكافحة الفساد  .5
اادار  ف  العراأ   المدتمر العلم  ال ا     كل ة العلو  الس ا  ة   جامعة المومال   

9050. 

http://www.annabaa.org/
http://www.nazaha.iq/
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المنظمة العرب ة لمكافحة الفساد بعنوام " توم اي بحو  منارشاي الندو  الت  أرامتها  .9
 .9002الررابة المال ة ف  األرطار العرب ة " ا ب روي ا مرك  درا اي الوحد  العرب ة ا 

 30-92المدتمر السنو  السابع عشر لديوام الررابة المال ة خ   الفتر  من  .3
    شر  الررابة المال ة    العدد السابع  . 59/9005/

 كام والقرارات األح –خامسًا 
 رراراي المحكمة ابتحادية العل ا - أ

 .  2/50/9001(  بتاريخ  9001/اتحاد /991)ررار المحكمة ابتحادية العل ا بالعدد  .5
 رراراي م لي هورى الدولة  - ب

  رراراي و فتاو  م لي  3/9003/ 91ف   11/9003المررم م لي هورى الدولة ررار  .5
 . 9003هورى الدولة   بغداد   

 9053لسنة  1/9053م لي هورى الدولة المررم ررار  .9
 التشريعات  -سادسًا 

 الدساتير .أ 
النافذ ا المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد  9001د تور جمهورية العراأ لعا   .5

 .91/59/9001( ف  1059)
 قوانينال .ب 
الورااع العرار ة المعد  المنشور ف  جريد   5212لسنة  13 ررم العرار  را وم المرافعاي .5

 .50/1/5212بتاريخ  5311بالعدد 
المعد    المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة  5212لسنة  555را وم العصوباي العرار  ررم  .9

 .51/2/5212بتاريخ  5331بالعدد 
 .5211( لسنة  12را وم اتحاد المصاول ن العرار  ن ررم ) .3
المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة المعد     5220لسنة  1ديوام الررابة المال ة ررم  را وم  .1

 .1/9/5220بتاريخ  33923بالعدد )
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المعد    المنشور ف   5222 لسنة 51 ررم العا  والصطاج الدولة مولف  را وم ا ضبا   .1
 .3/1/5225بتاريخ  3311بالعدد الورااع العرار ة جريد  

ا المنشور ف  جريد  الورااع  9001( لسنة 5را وم الدفاج عن الس مة الوطن ة ررم ) .1
 .5/2/9001ف   3213العرار ة    بالعدد 

المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة   9001( لسنة 23مكافحة يس ال ابموا  ررم ) را وم  .3
 .1/5/9001بتاريخ  3211بالعدد  

 )   المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة   بالعدد 9051( لسنة 35را وم التضم ن ررم) .1
 . 2/9051/ 51بتار      )1310

  9003لسنة   31ررم  9003را وم ا ضما  العراأ بتفار ة ابمم المتحد  لمكافحة الفساد  .2
 .30/1/9003بتاريخ  1013المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة ف  العدد 

  المنشور ف   جريد   9055( لسنة   1را وم تعديال را وم امو  المحاكماي ال  اا ة ررم ) .50
 .53/1/9055الوادر بتاريخ  1523الورااع العرار ة ذ  العدد 

( 1953المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد ) 9055( لعا  30     الن ا ة ررم ) را وم  .55
 .51/55/9055 بتاريخ

( 1953المنشور ف  جريد الورااع بالعدد) 9055( لسنة 35را وم ديوام الررابة المال ة ررم ) .59
 . 51/55/9055بتاريخ 

  المنشور ف  جريد  الورااع 9059( لسنة 2مندوأ ا ترداد اموا  العراأ ررم ) را وم  .53
 .93/9/9059( بتاريخ 1935العرار ة بالعدد )

  9059( لسنة 19توديه العراأ ل تفار ة العرب ة لمكافحة يس ال ابموا  ررم ) را وم  .51
 .1/3/9053ريخ ( بتا1930المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد )

  المنشور ف   5211( لسنة 51الكسأ ي ر المشروج علن حساب الشعأ ررم )را وم  .51
 .95/1/5211بتاريخ  53جريد  الورااع العرار ة بالعدد 
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(  11لصا وم م لي هورى الدولة ررم ررم )  9053( لسنة 53را وم التعديال الخامي ررم)  .51
 92/3/9053( بتاريخ  1913ار ة بالعدد  )   المنشور ف  جريد  الورااع العر  5232لسنة 

. 
 . 9001( لسنة 53را وم العفو ررم ) .53

 أوامر سلطة االئتالف .ج 
المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد  9001لسنة  11أمر  لطة ابات ش ررم  .5

 . 9001( ف  مارا 3215)
العرار ة بالعدد   المنشور ف  جريد  الورااع 9001  لسنة 33 ررمأمر  لطة ابات ش  .9

 .91/1/9001( ف  3213)
المنشور ف  جريد  الورااع العرار ة بالعدد)  9001  لسنة  13ررم أمر  لطة ابات ش  .3

 .9001( ف  ح يرام 3219
 .9001لسنة  23أمر  لطة ابت ش  ررم  .1
 

 تعليمات .د 
 .9001( لسنة  9تعل ماي رواعد السلو  ررم )  .5
 .9003 لسنة (3تعل ماي را وم التضم ن ررم ) .9

 االتفاقيات الدولية واإلقليمية . .ه 
 . 5212اتفار ة ف  نا لصا وم المعا داي  .5
 بالعدد العرار ة الورااع ف  المنشور  ا 9003 لعا  الفساد لمكافحة المتحد  األمم اتفار ة .9

 .90/50/9001بتاريخ  (1023)
( بتاريخ 1911العرار ة بالعدد )ابتفار ة العرب ة لمكافحة الفساد   المنشور ف  جريد  الورااع  .3

51/9/9053. 
 المقاالت –ثامنًا 
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الصاو   الم رووام المو و     ال يسا م الصا وم ف   شر الفساد المال  واادار     .5
 .asp?aid=145872www.ahewar.org/debat/show.artمصا  منشور علن الرابر 

     : 
 التقارير –تاسعًا 

ف  المدتمر السنو   (ACINET) الشبكة العرب ة لتع ي  الن ا ة ومكافحة الفسادتصرير  .5
السادا وااجتماج العا  للرابطة الدول ة لسلطاي مكافحة الفساد ف  كوبلمبور )مال  يا( 

 دمنشور علن المورع ابلكترو    9059أكتوبر/تشرين ابو   3-1بتاريخ 
http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=357      
متحد  تصرير ابمم المتحد  حو  مدتمر الدو  األطراش ) الدور  الخامسة ( بتفار ة األمم ال

/ 9053تشرين ال ا        92-91لمكافحة الفساد   والت  عصد ف   بنما خ   الفتر  ماب ن 
/ ا منشور  علن المورع ابلكترو   د                  COPS/1/9053ررمد 

www.unodc.org     
 المصادر االجنبية -عاشرًا  

1. Jean Pradel Procedure Penale cujas T.II, 1961 
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