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 المقدمة
أضحى اإلعالم في عصرنا الراهن قوة لها أبعادها االجتماعیة بمقدار ما لها من قوة   

سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ، فوسائل اإلعالم تنقل إلینا المعلومات واآلراء واألفكار واالتجاهات ، 
تنقل العادات والتقالید وتعزز القیم السائدة في المجتمع وقد تقوم و  ، عن طریق نشاطها االتصالي

 بهدم قیم وخلق قیم وعادات جدیدة . 

وتقوم بإعاقة  اً أو مالی اً كان إداریأ فوسائل اإلعالم تناضل ضد التعتیم ومكافحة الفساد سواءً 
وٕاشاعة القیم األصیلة في المجتمع  وتوعیتهِ التداول الحر للمعلومات بقصد تثقیف الجماهیر 

والكشف عن سوء استعمال السلطة وذلك عن طریق آلیات  هاوتمحیصومتابعة أعمال الحكومة 
اد وتساعد على تحفیز العمل االستقصائي اإلعالمي بعمل التحقیقات المعمقة التي تفضح الفس

اإلعالم النظر في حركتها لمساءلة والمحاسبة ، ویكون من المهم أن تعید وسائل الرأي العام ل
 )(األغلبیة الصامتةرتیاب والخوف التي ال تخلق إالومضمون خطابها بهدف استئصال أطوار اال

فمن الضروري  االستراتیجیةفي سبیل قیام اإلعالم بهذه المهام غیر المبالیة بما یحدث حولها . 
جواء المناسبة للنجاح تسهیل مهمة اإلعالم وتوفیر األ عن طریقالدعم والمساندة  أن یلقَ 

 والحصول على المعلومة وٕایصالها لمن ینبغي أن تصل إلیهم . 

ویعد اإلعالم شریكا حیویا لمنظمات المجتمع المدني في التثقیف واإلرشاد والدفع باتجاه 
إحداث تقدم نحو ترسیخ نظام حكم صالح ومن أجل تعزیز ثقافة ترفض الفساد وتدعم أنظمة حكم 

للمساءلة ، لذلك ینبغي على إدارة اإلعالم في أیة مؤسسة عندما تضع سیاسة اتصالیة خاضعة 
وٕاعالمیة أن تتكامل هذه السیاسة مع المؤسسات اإلعالمیة التي تعد جزء ال یتجزأ من مؤسسات 
المجتمع والدولة في آن واحد ، فال یمكن إعداد السیاسات االتصالیة واإلعالمیة ورسمها وتنفیذها 

مع وتلك الدولة ، وهنا یمكن االفادة في هذا ل عن اإلطار العام الذي یتحكم بهذا المجتبمعز 
اعتماد التخطیط االستراتیجي لالتصال في اإلعالم لتحقیق االتصال السلیم بالمؤسسات المجال 

اإلعالمیة ومؤسسات المجتمع المدني األخرى التي تدعم مجال حقوق اإلنسان من أجل خلق 
 ترغب باإلصالح وترفض الفساد .  إرادة شعبیة

ن اإلعالم عنصر ال غنى عنه في مكافحة الفساد العتبارات مهمة وأساسیة ، إذ إ
بما یعزز وجود بیئة للنزاهة ، وتثقیفه هم في توعیة الرأي العام تسَ فاألنشطة االتصالیة واإلعالمیة 

في الحد من هذه الظاهرة  یمكن أن تقوم على أساسها جمیع االستراتیجیات األخرى التي تسهم
 إلى جانب قیامها بالكشف عن الفساد اإلداري في مؤسسات الدولة . 

 
)۱( 



)۲( 

 اإلطار المنھجي للبحث
 أوال : مشكلة البحث  

على الرغم من تنوع الوسائل اإلعالمیة ( المقروءة ، المسموعة ، المرئیة ) وكثر عددها 
إال أنها لم تستطع أن تكون ذلك الرأي وسهولة الحصول علیها ورخص ثمنها وتعدد مرجعیاتها 

العام وتحدد اتجاهاته القادرة على التغییر ولم تنبهه إلى ما یجري حوله وتساعد على تكوین 
 . )١(موقف إزاءها

و و األخبار أومن األهمیة بمكان اال یفوتنا أن نذكر ِإن التسویق االعالمي لألحداث أ
            یة ، فمن المعروف أن هناكاقیة والشفافاالشاعات لیس على درجٍة واحدٍة من المصد

مسیسة تصنع الخبر فتجعله مؤثرًا في الناس كما تریده الجهة السیاسیة المنتمیة  )عالم*قنوات أ (
 . لها

 ثانیا : ھدف البحث 

 :  عّما یأتي یهدف البحث اإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في مشكلة البحث فضال 

التعرف على دور وسائل اإلعالم ( المرئیة ، المسموعة ، المقروءة ) في إشاعة قیم النزاهة  -١
 ومدى كفاءتها في مواجهة ظاهرة الفساد اإلداري والمالي . 

التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه وسائل اإلعالم لنهوضها بدورها في مجال  -٢
 .  تهوتوعی تثقیف الجمهور

التي تمارسها وسائل اإلعالم لمكافحة الفساد اإلداري  هاونوع ف على حجم المعالجةالوقو  -٣
 والمالي . 

 التعرف على بعض حاالت الفساد اإلداري والمالي التي كشفتها وسائل اإلعالم . -٤

 ثالثا : أھمیة البحث 
ة اة رئیسإن أهمیة وسائل اإلعالم المختلفة تعد أداة فاعلة ومؤثرة في المجتمع كونها أد

 للرقابة الجماهیریة في سبیل تنفیذ خطط التنمیة والبناء . 

ومن أجل توعیة الجماهیر وممارسة النقد البناء من خالل كشف السلبیات واالنحرافات 
تنبع  هنفس والفساد والمحسوبیة وعدم الكفاءة والفشل في إدارة المشاریع وتنفیذها ، وفي الوقت

بشكل أهمیتها في اطالع المسؤولین والقیادة السیاسیة على مشاكل الجمهور ونقل صوتهم 

 . ٢٠م ، ص٢٠٠١، هادي نعمان ، مناهج البحث العلمي ، كلیة اإلعالم ، جامعة بغداد :  الهیتي )١(
  هنا وسائل االعالم المتعددة كالصحافة، واالعالم االلكتروني فضًال عن القنوات التلفزیونیة . المقصود-* 

                                                           



، فهي الوسیط وحلقة الربط بین الجمهور والقیادة وتصبح جزءا منها وكذلك تنبع أهمیة مستمر
 یة : تالبحث من فائدته المرجوة والمتوقعة أكادیمیا وفضال عن جوانب األهمیة اآل

جاء هذا البحث في وقت كشفت فیه تقاریر إعالمیة عن وجود فساد إداري ومالي في  -١
 المؤسسات الحكومیة . 

یأتي هذا البحث انسجاما مع اإلجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل توعیة الجمهور  -٢
 وخلق رأي عام مناهض للفساد اإلداري والمالي . 

 فرضیة البحث رابعا : 
الفساد  كشفرضیة مفادها أن وسائل اإلعالم لها دور مؤثر في ینطلق البحث من ف

هدار إِ بخاصة ن لها تأثیرا في حل المشاكل و محاربة الفساد اإلداري والمالي إ اإلداري والمالي و 
 أموال الدولة ومواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها . 

 : منهجیة البحثخامساً 
الذي یقوم على وصف أسباب الظاهرة المنهج الوصفي التحلیلي،  تعتمد هذه الدراسة  

وذلك من خالل التعرض للجوانب النظریة ، وفي العراق بصورة خاصةبصفة عامة  هاوتحلیل
 .ومحاولة ربط الظاهرة بأسبابها وٕابعادها ونتائجها

  .: هیكلیة البحث سادساً 
 التالیة  المباحث تضمن الدراسةت 

 االعالم والفساد (االطار النظري).  : المبحث األول .ا

 اشكال الفساد االداري والمالي ومسبباتھ .  الثاني : المبحث ـ.ب

  اآلثار المترتبة على الفساد اإلداري والمالي . لثالث :ا . المبحثج

 التوصیـات. ، االستنتاجات ـ.د
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)٤( 

 ھدافھ وأَ  مفھوم اإلعالم ۱ -۱
 تعریف اإلعالم  ۱-۱-۱

مشاكله وكیفیة معالجة هذه القضایا في ضوء النظریات والمبادئ بقضایا العصر و هو التعریف 
أعطیت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم المتاحة داخلیا وخارجیا بحسب  التي

 األسالیب المشروعة وینبغي أن یكون اإلعالم ( التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها
 عدة تعاریف بالمفهوم یمكن التوسع فیها . . وهناك  )١(ومیولها واتجاهاتها في الوقت نفسه ) 

        غوا عني ولو بلَّ ()ρ(رسول اهللا حدیث ل والبالغ ما بلغك أي وصلك وفي هو التبلیغ أي اإلیصا
، وجاءت  )٣( ( فلیبلغ الشاهد الغائب ).أي أوصلوها غیركم وأعلموا اآلخرین ، وأیضا  )٢( )آیة

المادة في القرآن الكریم في عدة مواضیع یشیر بعضها إلى اإلعالم واإلخبار ، فمن ذلك ما هذه 
، إذ حملت  )٤( ) بینالمُ  الغُ إال البَ  سولِ وما على الرَ  (في قوله تعالى : 

 .  )٥(هذه اآلیة الكریمة ومثیالتها معنى اإلعالم واإلخبار واألداء الواضح 

اإلعالم تعني أساسا اإلخبار وتقدیم المعلومات وٕایصالها إلى طرف آخر هو وٕان كلمة 
المتلقي أو المخبر أو المعلم ، ویتضح في هذه العملیة عملیة اإلخبار وجود رسالة إعالمیة من 
أخبار ومعلومات وأفكار تنقل من مرسل إلى مستقبل أي حدیث من جهة المرسل إلى جهة 

طلح داللة على نقل األخبار واألفكار واآلراء بوسائل مختلفة من المستقبل ، وعلى ذلك فللمص
فاإلعالم یعني إیصال األفكار المرسلة إذا  إشارات وأصوات وكل ما یمكن تلقیه أو اختزانه ، إذاً 

خطط لها تكون نتیجتها إعالم الجماهیر الذین یتلقون الرسالة اإلعالمیة بالحقائق والمعلومات 
الدقیقة وما تنظمه من دالالت تربویة تثقیفیة وسیاسیة وغیرها بحیث یتمكن جمهور المتلقین 

على ذلك تفاعلهم وتحركهم في كل ما یهمهم  تكوین آراء وأفكار من خالل تلك الرسالة ویترتب
              وسائله سالحا ذا حدین من  الوصفهذا اإلعالم ب دمن أمور وفقا لما نقله اإلعالم إلیهم ، ویع

عصمت ، تكامل أن تناقض أنا واآلخر في ضوء الثقافة التربویة والثقافة اإلعالمیة ، ورقة عمل :  سویدان )١(
 .  ٤، صم ٤/٧/٢٠٠٧، مقدمة للمؤتمر الدولي للتربیة اإلعالمیة ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض 

 .  ٤ص م ،٢٠٠١ ،، بیروت أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  )٢(
 .  ٤ص، م . ن  )٣(
 .  ٥٤یة اآلسورة النور :  )٤(
تحقیق احمد حبیب العاملي ، بیانتفسیر ال م )١٠٦٧هـ /٤٦٠:ابو بكر جعفر محمد بن الحسن(ت  الطوسي )٥(

  . ١٩٥ص ٨، ج م)١٩٦٣-نجف ل(ا

                                                           



)٥( 

المختلفة ویمكن أن یكون نافعا أو مدمرا وذلك لما له من قدرة على التفاعل والحركة وعدم 
 .)١(عاصرة ونماذج السلوك التي یتبناها األفراد لتكوین فیما بعد انقطاعه عن التأثیر في الثقافة الم

 ھداف اإلعالم أَ  ۱-۱-۲
إظهار ما یدور في المجتمع من حال إلى آخر ، لذلك فإن دور اإلعالم في العصر الحدیث   .١

معلومات واألنباء واألوامر والتعلیمات والقصص وشؤون الناس ال فحسب قد تجاوز كونه ناقالً 
 .والدول إلى وسیلة تطویر وتنمیة وٕادارة سیاسیة توجیهیة وثقافیة وتربویة وتعلیمیة 

إیجاد رأي عام یتفهم معنى الحیاة االجتماعیة العامة وما تتطلب من توافق مع القواعد   .٢
  .حتى تتمیز باالستقرار واالنسجام واألمانعي عالقات الناس االسلوكیة التي یجب أن تر 

تطویر الرأي العام السائد إلى ما فیه حیز المجموعة وذلك بإبراز النواحي السلبیة التي  .٣
 یتضمنها المجتمع حول بعض المفاهیم 

بحسب السلوك ویصحح المواقف ویساهم بإیجاد  االجتماعي للفردأو  الذاتي االمنحقق ت .٤
وسیلة الدفاع  اصبحفكلما تحقق هذا الوعي ، الوعي الحقیقي بین جمیع طبقات المجتمع 

 . األولى لحمایة أمن المواطن
سلوكیات المتلقي وٕامكانیة  في یؤثرالكبیر الفاعل الذي یمكن أن االثر  لوسائل اإلعالم .٥

مالمسة زمام المبادرة في التوجیه واإلرشاد والترویج لألفكار والمعتقدات بناءا على مستوى 
أنواعها امة في التصدي لمحاوالت اإلساءة بالقائمین على هذه الوسائل كونه من الوسائل اله

لذلك فقد أكد الخبراء أن قناعات الناس وسلوكیاتهم  فينشر التوعیة والتأثیر  عن طریق كافة
المجتمع ، ویكون ذلك عن في  وسائل اإلعالم تمتلك قوة هائلة تمكن مستعملیها من التأثیر

 .  )٢(طریق حقن مجموعة من األفكار ینتظر منها أن تنتج سلوكا معینا 

 

 

 

 

 

، م ٢٠٠٨، عدي جواد علي ، األسس المنهجیة لتوظیف اإلعالم التربوي في نشر ثقافة النزاهة :  الحجار )١(
 .  ٤ص

 .  ١٤٤، صم ٢٠٠٨، عامر نعمة ، دور اإلعالم واإلعالم التربوي في مكافحة الفساد :  هاشم )٢(

                                                           



)٦( 

 وانواعه  الفساد  م  مفهو  ٢-١
  تعریف الفساد  ۱-۲-۱
األعمال المحرمة  وظیفته إیجابیا وسلبیا وٕاتیانه عمال منهو إخالل الموظف بواجبات        

علیه ، فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین والقواعد التنظیمیة العامة أو 
أو یخرج من مقتضى الواجب في أعمال وظیفته أمر  یة ،حدود القانونالأوامر الرؤساء في 

ة وأمانة ویخل بالثقة المشروعة في هذه الوظیفة یقتصر في تأدیته بما یتطلبه من حیطة ودق
التي یقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وأن یؤدیها بدقة وأمانة ، إنما یرتكب ذنبا إداریا 

جزاء علیه بحسب األشكال واألوضاع الموسومة قانونیا في حدود السیدع تأدیبه إلى توقیع 
واجبات الوظیفة واألوامر التي تصدر إلیه من الرؤساء النصاب المقرر ، لهذا فإن الخروج على 

ة بتفاوت أذاه وأثره وّ ة وقُ راف شدَّ حفي حدود القانون إنما هو االنحراف بعینه ، ویتفاوت هذا االن
 :  )٢(. ویوجد هناك تعاریف عدیدة منها  )١(في الصالح العام 

 ضعاف فاعلیة عملیات األجهزة الحكومیة . إِ  یؤدي الىهو فقدان السلطات القیمة  الفساد :

 الملزمة بموجب القوانین واألعراف . هو انحراف عن فوائد العمل كما 

االنحراف األخالقي للمسؤولین في الحكومة :  )٣(وأیضا توجد تعاریف أخرى للفساد منها 
 واإلدارة . 

 التنازل عن أمالك الدولة من أجل مصالح شخصیة . أیضا هو 

جمیع ممارسات االستغالل السیئ للوظیفة الحكومیة أو  في ضمنه تندرج ولوالتعریف األ
الخاصة إذا تعلق األمر بالشركات الكبرى ، ومن ذلك ( العموالت ، الرشاوى ، التهرب الضریبي 

، إفشاء أسرار العقود أو الصفقات ،  الجماركأو التهرب من  الجمركي، تهریب األموال ، الغش 
 .  )٤(ة أو المحسوبیة في الوظائف العامة ) الوساط

 

 

 

 .  ٢٧، صم ٢٠١١، سالم محمد ، ظاهرة غسیل األموال ، دار المرتضى ، بغداد :  عبود )١(
 .  ٢٧ص،  م . ن )٢(
 .١١٢م ، ص٢٤/١٠/٢٠١٢ك المركزي ، تقریر عن التنمیة في العالم ، القاهرة ، مركز األهرام ، دلیل البن )٣(
 .  ٨، صم ٢٨/٥/٢٠١٢، سالم محمد ، الفساد وحقوق المستهلك :  عبود )٤(

                                                           



)۷( 

 أنواع الفساد  ۱-۲-۲
 یرى البعض أن هناك أنواعا أخرى من الفساد وتتمثل في 

ویقصد به استیالء الفرد على الممتلكات العامة لتحقیق منفعة  الفساد التلقائي أو الذاتي : .١
شخصیة مثل بیع أراضي وممتلكات لحساب الشخص أو االنتفاع بها بنفسه دون ثمن أو 

نوعا من السرقة وال ینطوي على واقعة رشوة أو غیرها بل التربح من  دمقابل لذلك وهو ما یع
كیة العامة إلى الملكیة الخاصة لمن یقوم بارتكاب العمل أو النفوذ اإلداري عن طریق نقل المل

جریمة الفساد الذاتي مع اصطناع بعض األوراق والمستندات التي تعزز من العدوان على 
 .  )١(الملكیات العامة 

یشترك طرفان في عملیة الفساد أحدهما مسؤول رسمي في  في هذا النوع الفساد الثنائي : .٢
مع المجرم األصلي أو المحتال النتهاك القانون والتحایل على التنظیم  یتواطأالجهاز الحكومي 

 . )٢( الرسمي ذاته لتحقیق منافع متبادلة دون وجه حق

ویقصد به اشتراك اكثر من طراف في أعمال الفساد داخل الدولة الواحدة الفساد الجماعي : . ٣
لحصول على منافع لجهة مثال ذلك اشتراك بعض الشركات الكبرى في أعمال فساد بغرض ا

معینة أو لدولة محددة بدال من األفراد وقد یعمل جهاز الدولة بالكامل لخدمة األطماع الفاسدة 
للنظام الحاكم أو النخبة الحاكمة لالنحراف عن القیم التي أقسمت هذه النخبة على التمسك بها 

لى المجتمع والتنظیمات وحمایتها وتطلب من الموظفین التمسك بها وهو ما یعد أكثر ضررا ع
 . )٣(الرسمیة للدولة 

ویقصد به إجبار الفرد على دفع رشوة مقابل الحصول على الخدمة أو  الفساد اإلجباري : -٤
الترخیص أو الموافقة أو االنتظار ومواجهة التعقیدات اإلداریة والبیروقراطیة وضیاع الوقت 
دون طائل وقد یحدث الفساد اإلجباري عن طریق طلب بعض موظفي الجمارك دفع مبالغ 

توردة مع دفع رسوم أو ضرائب جمركیة أقل من ما معینة مقابل اإلفراج عن البضائع المس
ینبغي دفعه أو عدم الدفع على اإلطالق وفي هذه الحاالت یضطر المستورد إلى دفع الرشوة 

ء نهائي وهو ما یعني اتفاق المطلوبة مقابل ما یعود علیه من منافع أو تخفیضات أو إعفا
 . )٤( ن وتعاونهما على الفسادالطرفی

 . ٥٧م ، ص٢٠٠٩: سالم محمد ، ظاهرة الفساد اإلداري والمالي ،  عبود )١(
 .  ٥٨، ص ن.  م )٢(
  .  ٥٧ص ، ن.  م )٣(
 .  ٥٨ص،  م . ن )٤(

                                                           



)۸( 

ویقصد به وجود اتفاق على مؤامرة بین طرفین أو أكثر لالستیالء على  التآمري :الفساد  -٥
المال العام أو اإلخالل بالقواعد والضوابط واللوائح والمعاییر الفنیة أو الصحیة أو البیئیة مقابل 
الحصول على مبالغ دون وجه حق للطرف الحكومي من الطرف الذي یقوم بتورید مشتریات 

یدات غذائیة للمدارس أو الجیش أو الشرطة أو غیرها ، أو تنفیذ مقاوالت حكومیة أو تور 
بمواصفات غیر مطابقة لما جاء في كراسة الشروط بحیث یتم حصول المقاول على 

المالیة المتفق علیها عند التعاقد مع الجهة الحكومیة دون أن مستخلصات لصرف المستحقات 
للمعاییر الفنیة أو القیاسیة المتفق علیها وقد تنطوي  یفي بالتزاماته بالشكل المطلوب أو طبقا

المؤامرة على زیادة حجم العملیات المنفذة على الورق فقط بشكل صوري وصرف مبالغ عنها 
لشركة المقاوالت بالمخالفة للحقیقة والواقع مقابل دفع مبالغ غیر مشروعة إلى الموظفین 

 .  )١( المختصین بذلك

             ومن الممكن أن یكون هناك اتفاق تآمري لالستیالء على أمالك الدولة وبیعها بعقود مسجلة    
في الشهر العقاري للغیر دون وجه حق مقابل رشوة المسؤولین عن حمایة أمالك الدولة أو 

 . )٢( المسؤولین في الشهر العقاري أو بعض المحامین الستیفاء الشكل من الناحیة القانونیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ٥٩-٥٨، ص م . ن )١(
 .  ٢٨ص،  م . ن )٢(

                                                           



)۹( 

 أشكال الفساد اإلداري والمالي  ١-٢
مساحة واسعة من األعمال والتصرفات غیر الشرعیة والتي الفساد اإلداري والمالي مل یش 

یمارسها الموظف أو الشخص المسؤول في أثناء تأدیته لوظیفته وفي الواقع أن هذه األعمال 
والتصرفات تأخذ أشكاال متعددة تتضمن الممارسات البسیطة للفساد الصغیر والخطیرة للفساد 

تعمل متداخلة ویكون انتشار أحدها سببا في انتشار الكبیر ، وفي الوقت ذاته فإن هذه األشكال 
 األشكال األخرى . 

وتتباین هذه األشكال من مجتمع إلى آخر تبعا الختالف القیم االجتماعیة والفلسفات 
 واألدیان السماویة والنصوص القانونیة ، فضال عن تطور البیئة السیاسیة واالقتصادیة للدولة

ع في مجتمعات بشكل كبیر بینما یكاد ینعدم وجودها أو یقل في ، فنجد أشكاال تشی هاواستقرار 
مجتمعات أخرى وتبعا لذلك كانت هذه األشكال موضع اختالف وجدل ونقاش بین الكتاب 

 والباحثین والجهات المعنیة بمكافحة الفساد . 

الفساد اإلداري والمالي في أي مجتمع یقاس على مدى انتشار أشكاله ، لذلك  ولما كان
تم توضیحها وتحدیدها من وجهة النظر الموضوعیة والعلمیة والقانونیة من أجل االطالع على سی

على حقیقة مستوى الفساد اإلداري والمالي وأشكاله في و  ،األشكال السائدة في أغلب المجتمعات
 :  مؤسسات الدولة

مع  هوسلوك مل الموظفوهي من أبرز أشكال الفساد یلتمسها كل ذي حس في تعاالرشوة :  -١
عامة المجتمع عندما یرید استغالل سلطته ، وقد عرفت عند صغار الموظفین وكبار المدیرین 
وهي تختلف بشكلها وطبیعتها فقد تكون ( ذات قیمة مادیة ) أو تكون ( ذات قیمة عینیة ) 

 )یسمیها ( هدیة ) وآخر ( إكرامیة ) أو (مساعدةدة ، فمنهم من دعمتوتأخذ مفاهیم وتفسیرات 
 . )١( سمیاتموالكل یعني أنها رشوة مهما اختلفت ال

ونمیز بین الرشوة التي تنقص من واردات الدولة أو تؤدي إلى هدر الموارد واختالس أموال 
یر الجهاز اإلداري وتشریعه ، وهو أقل یعامة الوظیفي ( وهو نوع من الرشوة ) یساعد على تس

 .  )٢(خطورة من الرشوة وأوسع انتشارا وأسهل معالجة إذا أریدت معالجته 

 –ثائر محمود درویش ، الفساد الوظیفي في االقتصاد العراقي : العاني و . عماد محمد علي:  العاني )١(
نتائجه وسبل مواجهته ، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة ، جامعة بغداد ، عدد خاص بوقائع  –أسبابه 

  . ٢٥٢، صم ٢٠٠٨، المؤتمر العلمي السابع لكلیة اإلدارة واالقتصاد 
في الفساد والحكم الصالح ، إسماعیل ، الدیمقراطیة كآلیة لمكافحة الفساد والتمكین للحكم الصالح :  الشطي )٢(

 . ٤٧٦، صم ٢٠١١، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة ، في البالد العربیة ، 

                                                           



)۱۰( 

) والرشوة طبقا للمفھوم القانوني ھي ( جریمة ) تفترض وجود طرفین رئیسیین ھما (المرتشي
من ذلك ،  الذي یأخذ أو یقبل ما یعرض علیھ من عطیة أو وعد بھا ، أو یطلب لنفسھ شیئا

للحصول على أداء عمل من أعمال وظیفتھ أو االمتناع عن ھذا العمل ، و( الراشي ) ھو 
صاحب المصلحة الذي یقدم العطیة للموظف أو یعده بھا أو یقبل طلبھ شیئا من ذلك للحصول 

 .  )١(على إیداع عمل من أعمال وظیفتھ أو االمتناع عن ھذا العمل 
 :  )٢(وتدفع الرشوة عادة لواحد أو أكثر في األغراض اآلتیة 

 الحصول على حقوق ومزایا باطلة .  -أ
 إلبطال واجبات أو التزامات مستحقة .  -ب
 لدفع ضرر أو خوف أو خطر متوقع أو محتمل .  -جـ

امة وأیا كانت التبریرات للرشوة فإنھا ال تتعدى في مجملھا تفضیل المصلحة الخاصة على الع
 وإن السماح لھا أو غض النظر عنھا یؤدي إلى ظھور األشكال األخرى من الفساد . 

یقصد بالمحاباة تفضل جهة على أخرى في الخدمة بغیر حق على المحاباة والمحسوبیة :  -٢
 .  )٣(مصالح معینة 

أما المحسوبیة فهي تنفیذ أعمال لصالح فرد أو جهة ینتمي إلیها الشخص مثل حزب أو 
 .  )٤(عائلة أو منطقة دون أن یكونوا مستحقین لها ، وهي منتشرة في الوطن العربي بشكل كبیر 

قة من استراق السمع أي تشرقة أخذ الشيء خفیة ، ولفظا ھي مالس السرقات واالختالسات : -۳
ھي ( ممارسات ا وتعني كذلك أخذ مال الغیر من دون حرز ، والسرقات سمع مستخفی

وسلوكیات محرمة ومدانة شرعا وقانونا وغالبا ما یكون موظفو الحسابات والموازنات وأمناء 
الخزائن والمدققون ورجال الجبایة وتحصیل الرسوم والضرائب وأعضاء لجان الشراء وجرد 

 .  )٥( ) المخازن وأعمال الصیانة طرفا فیھا
وتقع السرقات عادة في األموال النقدیة أو الموارد واألشیاء العینیة العائدة للدولة أو المؤسسات 
والھیئات التي تمول من قبلھا ، وتتراوح ھذه الممارسات بین السرقة المباشرة للنقود المودعة 

إجراءات إداریة وترتیبات لدیھم أو تلك المسجلة بذمة الغیر ، وتتطلب السرقات المالیة والعینیة 
 معلومات كاذبة إجرائیة للتغطیة علیھا ، كأن یتم تزویر المستندات أو إتالف بعضھا أو تحریف

یعاقب مقترفھا حتى لو لم أیضا وھذه بذاتھا تعد تصرفات فاسدة  علیھا ،أو إضافة معلومات 
 .  )٦(تشكل سرقة 

 

أحمد رفعت ، جرائم الرشوة في التشریع المصري والقانون المقارن ، دار قباء للنشر والتوزیع ، :  خفاجي )١(
  . ٢٠٨ص، م ١٩٩٩، القاهرة 

  . ٢٩-٢٨، صم ٢٠٠٥، عامر ، الفساد والعولمة ، القاهرة ، المكتب الجامعي الحدیث :  الكبیسي )٢(
طرق مكافحته ، فلسطین ، منشورات االئتالف من أجل النزاهة  –أسبابه  –أحمد ، الفساد :  دیة أبو )٣(

 . ٢، صم ٢٠٠٧،  والمسالة
  .  ٣-٢، ص م . ن )٤(
  .  ٢٢٣، ص ن.  م )٥(
  .  ٣١-٣٠، ص م . ن )٦(

                                                           



)۱۱( 

 أسباب الفساد اإلداري والمالي  ٢-٢
 : )١(إن هناك مجموعة كبیرة من األسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة والتي من أهمها 

د بظل یترعرع الفسا إذوالمعرضة للتغیر باستمرار شیوع القوانین المعقدة وغیر الواضحة :  -١
األنظمة التي تخص القوانین غیر المالئمة وغیر الواضحة والمبالغ فیها والمعرضة دائما 

رئیس من الفساد  للقوانین واألنظمة فهي تشكل جانبللتغیر والتعدیل أما التطبیق الضعیف 
 ألنه یخلق أنظمة مزدوجة . 

ة الدولیة تسمح برعایة إن حمایة الصناعات المحلیة من المنافس یة :شیوع سیاسات الحما -٢
الفساد ألن العقود المفروضة على الواردات تجعل تراخیص االستیراد بالغة القیمة ویكون 

 أصحاب المشروعات الخاصة على استعداد لدفع الرشاوى للحصول على الرخص . 

وفي أغلب األحیان ال یدفع إلى موظفي  انخفاض معدالت األجور في القطاع العام : -٣
رشوة القطاع العام في الدول النامیة ما یكفي لسد حاجاتهم الیومیة مما یجعل قبول ال

 لكسب معاشهم .  والتعاطي لها المصدر األساس

ینمو الفساد وینتشر في البیئات التي یعرف فیها  ضعف العقوبات لردع المخالفین : -٤
 المخالفون أنهم في منأى عن العقاب وعندما یكون العقاب غیر مالئم لردع الفساد . 

ارتفاع  لة تعد من األسباب الهامة فيغیاب الشفافیة والمساءلة : غیاب الشفافیة والمساء -٥
لة مسؤولي آلیات تمكنهم من مساءن مستویات الفساد وعندما یجد المواطنون أنفسهم دو 

 الحكومة سینتهي بهم األمر إلى االنصیاع لطلباتهم وسلوكیاتهم الفاسدة . 

إن الفساد في العدید من الدول قد جاء نتیجة اإلسهامات السیاسیة غیر المشروعة :  -٦
لنامیة للتمویل غیر القانوني التي تحصل علیه األحزاب السیاسیة سواء كان ذلك في البلدان ا

 أو الصناعیة مثل فرنسا وألمانیا وأمریكا . 

وهذا ما هو شائع في منطقتنا العربیة  ضعف الحكومة أو تدني فعالیة مؤسسات الدولة : -٧
مما أفضى إلى مزید من الكوارث السیاسیة والعسكریة تمثلت بفساد السلطة والقمع السیاسي 

 واندالع الحروب األهلیة واإلقلیمیة إضافة إلى االختراق األجنبي وفقدان السیادة . 

یعود إلى التطور  وذلك ترابط الجریمة المنظمة والفساد على المستوى العالمي : -٨
التكنولوجي وانتشار العولمة اللذان سهال االتصال ما بین منظمات الجریمة خصوصا حول 

 تبیض األموال أو االتجار بالمخدرات وغیرها من الجرائم التي جاءت مع التطور . 

  . م ٨/٣/٢٠١١، صندوق النقد الدولي ، إدارة الشؤون المالیة العامة مع إدارات أخرى  )١(
                                                           



)۱۲( 

 الفساد اإلداري والماليالمترتبة على  ثار  اآل ١-٣
 اآلثار االقتصادیة  ۱-۳-۱

في ظهور الفساد اإلداري والمالي فسوء األحوال  لها االثر الكبیراالقتصادیة  إن االوضاع
االقتصادیة والتي تتمثل في عجز الدولة عن إشباع الحاجات األساسیة للمواطن سببا رئیسیا 

غالبا ما یكون مقرونا بالسیاسات االقتصادیة المرتجلة والتي ال  ، والذي السلبي لسلوك العاملین
ن التوازن في توزیع الثروات على السكان والتحول غیر المخطط نحو خصخصة تحقق قدر م

 .  )١( القطاع العام ، كذلك األزمات االقتصادیة التي تتعرض لها المجتمعات ألسباب مختلفة

وعلى المستوى التنظیمي فإن غیاب النظم الخاصة بالحوافز والتي تساعد العاملین على 
البذل والتمسك باألخالق وعدم تحدید الرواتب على أساس علمي سلیم مبني على توصیف 

 الوظائف وفقدان العدالة في سیاسات الترفیه یؤدي إلى تفشي الفساد اإلداري والمالي . 

 یة اعاآلثار االجتم ۱-۳-۲
یؤثر المجتمع على األفراد فیه بإكسابهم لعادات وتقالید وقیم وأعراف تؤثر في طریقة 

شجع  حیاتهم وسلوكهم مما قد یسبب فسادهم اإلداري والمالي ، ومن تلك اآلثار االجتماعیة التي ت
 تحفر على الفساد اإلداري والمالي : 

والطائفیة في التعامل الرسمي للضغط على  مناطقیةاستغالل االنتماءات العشائریة وال
تنوع الوساطات واستغالل العالقات الشخصیة غیر العاملین لتحقیق مكاسب بدون وجه حق ، 

 الرسمیة إلنجاز المعامالت الشخصیة والتي تتعارض مع القوانین وتمس المصلحة العامة . 

والمتعاملین تضعف االهتمام األثر السلبي لبعض العادات االجتماعیة على سلوك اإلداریین 
 بالوقت ، وعدم االلتزام بالمواعید واستخدام أمالك الدولة لألغراض الشخصیة .

 ،یكون هذا الشخص مسنودًا من الحزبوجود الشخص الغیر مناسب في المكان المناسب و 
فإن الجهل والسذاجة وضغط  . فضًال عن ذلك لالتي ینتمي الیها هذا المسؤو  ةأو الطائف

 . )٢( الظروف االجتماعیة تسبب في إقدام بعض الموظفین والمواطنین على التحایل والتزویر

 

 

  .   ١٠١، ص ٢٠٠٨سعاد عبد الفتاح ، هیئة النزاهة ، لسنة :  محمد )١(
  .   ١٠١، ص م . ن )٢(

                                                           



)۱۳( 

 الفساد  كشف  وسائل اإلعالم في  أهمية    ٢-٣
 اخالقیة من أدوات الضبط االجتماعي وتعمل على غرس قیماالعالم وسائل  عدتُ  .١

وممارسات اجتماعیة جدیدة وتتعرض السلوكیات االجتماعیة للتغیر الحضاري وكذلك 
 . طریقة التفكیر والعمل 

وسائل اإلعالم على إعادة الترتیب القیمي والسلوكي للمجتمع المستهدف عن  تعمل .٢
طریق خلق معاییر جدیدة وفرض األوضاع االجتماعیة المرغوبة وٕانشاء سلوكیات 

على متابعة الظواهر المرفوضة والمنحرفة والكشف عنها مع تعدیل المواقف  مرغوبة
واالتجاهات الضعیفة ودعم األفكار واالتجاهات المرغوبة والمتوافقة مع النظام العام 

 .وروح العصر
من تكون )  *فعالیة وسائل اإلعالم في خلق ما یطلق علیه ( التغمیص الوجداني إنَّ   .٣

لق الشخصیة الجدیة وتبني النظرة الحدیثة للتحول من المجتمع خالل توسیع اآلفاق وخ
التقلیدي إلى مجتمع عصري وأهم ما في دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد هو 

 تنمیة الروح االجتماعیة وٕاذابة األنانیة والفردیة . 
ت ، ولما كانوأهم اسبابهیعد الفساد واحدا من أخطر مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان  .٤

في إحداث تغیرات كبیرة في المواقف واالتجاهات  سائل اإلعالن تضطلع بدور رئیسو 
والسلوك واألوضاع االجتماعیة فإن المؤمل فیها أیضا قدرتها على حمایة حقوق اإلنسان 
أو تجاهلها ، وٕاذا أردنا أن نجعل هذا اإلنسان أكثر وعیا بحقوقه وأكثر فهما لها ال بد أن 

 . )١(نعمل على حمایة هذه الحقوق أوال 
لى النامي الى االماكن التي تفتقر إِ  یة من المكانالحضاري والممارسة الصح تنقل الشكل .٥

  التحضر .
على ذلك فإن  كافیا لتأمین عدم انتهاكها وبناءً إن إدراك المرء لحقوقه إدراكا كامال لیس  .٦

المسؤولیة تقع على عاتق وسائل اإلعالم في فضح تلك االنتهاكات وٕادانتها وبیان 
أشكالها وینبغي على العاملین في مجال وسائل اإلعالم أن یحرصوا على إدراج أنفسهم 
في عداد القوى التي تكافح الفساد اإلداري من أجل تعزیز حقوق اإلنسان ، وبالمثل یمكن 

رامز ، دور اإلعالم والتعلیم في حمایة حقوق اإلنسان ، مجلة الفكر العربي ، بیروت ، معهد :  عمار )١(
 .  ١٤٧، صم ٢٠٠٩، اإلنماء العربي 

   لشخص آخر ، كأن تقول لشخص آخر (انني أفهم مشاعرك ) .هو المقدرة على فهم الحالة الذهنیة  -*

                                                           



)۱٤( 

ات االتصال على نظام من القیم ینطوي على احترام حقوق اإلنسان أن تشكل شبك
 .  )١(والدفاع عنها 

ة واستكشافها أحد المفاتیح الرئیسوتعد وسائل اإلعالم التي تعمل على تقصي الحقائق  .٧
للكشف عن الفساد ، لذلك ینبغي على هذه الوسائل أن ال تكتفي بالتذمر وتعد السلبیات 

بل یجب أن توظف للكشف عن مواطن وجود أي شكل من  أو السلوكیات الخاطئة
 أشكال الفساد اإلداري مهما كان صغیرا خشیة استفحاله ونموه . 

تتحمل وسائل اإلعالم مسؤولیة كشف الوثائق وعرض الحقائق المتعلقة بقضیة ما  .٨
ومتابعتها للتحقیقات الخاصة بها وصوال إلى إحالتها للقضاء والبت فیها ومحاسبة 

تحقیقیة بقضایا الفساد اإلداري خلفیات أي قضیة  اإلعالمرصد دین ورد الحقوق ، یالمفس
مما یمكن ان نعدُّه أثرًا لكشف حاالت متابعة سیر المحاكم المختصة بقضایا الفساد . و 

 من الفساد السیاسي أو االداري أو المالي .
 تحریك الشارع التخاذ موقف رافض تجاه حادثة معینة . .٩
المسؤولین نتیجة لغضب شعبي تجاه موقف معین كشفته وسائل االعالم إقالة بعض  .١٠

 وثبتت صحته .
 معینة للقیام بإضرابات أو تحشدات وساطیحرك االعالم االلكتروني بخاصة أ أحیاناً  .١١

 العدول عن قرار لیس فیه مصلحة عامة .ببعض الجهات  َؤديتُ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

م ، ١٩٨١الجزائر ، ، ، أصوات متعددة وعالم واحد ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  ماكبر ایرد: شون  )١(
  .   ٣٨٩ص

                                                           



 الفساد  كشفاإلعالم في  معالجات   ٣-٣
اإلعالم أن یقوم بنشر السالم والتفاهم الدولي وتعزیز حقوق اإلنسان ومكافحة على 

ضي أن نتداول المعلومات بشأنها تقصل العنصري والتحریض على الحرب ویالعنصریة والف
بحریة وأن تنشر عبر وسائل اإلعالم وأن تسهم هذه الوسائل على اطالع الجماهیر علیها ، 

ر وحریة اإلعالم المقترن بها هي من حقوق اإلنسان وحریاته وممارسة حریة الرأي والتعبی
ساسیة فال بد من وجود ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طریق تنوع مصادر األ

وسائل اإلعالم ومعرفة ما یجري من األحداث ، ومن واجب وسائل اإلعالم أن تسهم مساهمة 
ا في مجال إسماع أصوات الشعوب المقهورة فاعلة بحكم دورها في تعزیز حقوق اإلنسان وال سیم

المتطلعة للنماء والسالم ومحاربة الجوع والمرض وسوء التغذیة ، وعلى وسائل اإلعالم أن تسهم 
في المجتمعات عامة بغیة تحقیق حقوق اإلنسان بین جمیع البشر واألمم وبث روح التقدم 

 االقتصادي واالجتماعي بین صفوف الشباب . 

تتابع وتراقب عن كثب مجریات  التي رابعةالسلطة ال بكونهبوضع الحلول  اإلعالمیقوم 
 العمل وعلى الرغم من إمكانیاتها تبقى بحاجة إلى اإلعالم النزیه الملتزم بنقل الحقیقة . 

 وهناك عدة وسائل وحلول عامة : 

وعة لجمیع صالح اإلداري والقانوني والمالي : یبدأ بتوحید التعلیمات واألنظمة الموضاإل -١
قطاعات الدولة ، والعمل على نشر هذه التعلیمات الموحدة ، وعلى توضیحها للمواطن على 

بغیة تمكینه من فهمها والعمل بموجبها وبكل وضوح  اختالف موقعه االجتماعي واالقتصادي
في التعلیمات بین وزارات  وشفافیة منعا من محاولة استغالله نتیجة التضارب الحاصل

 . الدولة

برنامج  من خاللباألضرار التي یسببها الفساد اإلداري والمالي  هوٕارشادتوعیة المواطن  -٢
الخ ، وعن طریق فریق عمل  ٠٠٠إعالمي یشمل الوسائل السمعیة والمرئیة والمقروءة 

 متخصص . 

من مناهج المرحلة االبتدائیة إلى الجامعة مرورا بالمرحلة  التدخل في المناهج الدراسیة وبدءاً  -٣
 .  ووجدانهمفي عقول المتلقین  هاوأسساإلعدادیة لغرض ترسیخ مبادئ النزاهة 

عقد الندوات والمؤتمرات واالجتماعات التي تركز على النزاهة والفساد اإلداري والمالي والتي  -٤
 الدولة وعلى اختالف مستویاتهم الوظیفیة . توجه إلى شریحة الموظفین في جمیع قطاعات 

)۱٥( 



)۱٦( 

تقوم وسائل االعالم بمراقبة الجهات التي تطبق القوانین وتوجهها الى الطریق الصحیح الذي  -٥
 .  یصب في المصلحة العامة

نشر نتائج النجاحات المتحققة على صعید محاربة الفساد اإلداري والمالي على الرأي العام  -٦
مهما كان مستوى الشخص أو القضیة المطروحة تنفیذا لالتجاهات المتبعة في األنظمة 

 الدیمقراطیة . 

األجهزة الرقابیة الداخلیة الموجودة في وزارات ومؤسسات الدولة وبمختلف مستویاتها  ابراز دور-٧
من خالل العمل على استقاللیتها عن بقیة الوحدات اإلداریة ومن خالل تقویة أنظمة الرقابة 

 والضبط والفحص الموجودة في مؤسسات الدولة التي تشرف علیها هذه األجهزة . 

بیة الحكومیة الخارجیة ودعمها بكل الوسائل القانونیة والتشریعیة والمالیة تقویة األجهزة الرقا -٨
 الممكنة مع توفیر الحمایة لمنتسبیها . 

االستفادة من التجارب الدولیة من خالل دراسة وتطبیق الجوانب اإلیجابیة التي مرت بها  -٩
 .  وسیاسیاً  اً اجتماعیو  وٕاداریاً  الدول المتقدمة اقتصادیاً 

تطویر والتأهیل اإلداري للمؤسسات ولألفراد وعلى أسس علمیة حدیثة وعادلة تهدف إلى ال -١٠
 تنمیة المؤسسات وتنمیة مواردها البشریة كذلك . 

تحسین الوضع المعاشي لمنتسبي الدولة مع االهتمام بالتحفیز المرتبط بالقدرات  -١١
 والتخصص والمهنیة مع الجهد المبذول . 

تصادیة تعمل على تخفیف تأثیر هیمنة الدولة الكلیة على كل القطاعات إتباع سیاسة اق -١٢
والعمل على إعادة دور الدولة الذي یتحدد باإلشراف والتوجیه والمحافظة على توازن 

 .  )١( الفعالیات والظواهر االقتصادیة ، مع التدخل عند الضرورة أسوة بالدول المتقدمة

 

 

 

 

 .  ٣٤٥، ص ٢٠٠٨نائل ، صالح الطویل ، وقائع وبحوث ، لسنة :  الرحمن عبد )١(
 
   

                                                           



 االستنتاجات  
الفساد حالة واحدة مهما تعددت أنواعه ، ساعد على ترابطها عالم الیوم ما أفرز من  -١

مستجدات جعلت الفساد یمتاز بالترابط البنیوي بین أوصاله بصورة أوسع مما هو معهود عنه 
 لیمنح المفهوم مداه الذي شمل كل جوانب الحیاة إن صح التعبیر . 

شاملة ومتكاملة تقلل من فرص الفساد بأنواعه  استراتیجیةمكافحة الفساد اإلداري تحتاج إلى  -٢
 . ئیسیا لبروز أنواع الفساد األخرىظهوره سببا ر  دالمختلفة وال سیما الفساد السیاسي الذي یع

للفساد اإلداري أسباب مختلفة منها ما هو مرتبط بأسباب سیاسیة وأخرى اقتصادیة وثالثة  -٣
 وتنظیمیة وخامسة إعالمیة . اجتماعیة وثقافیة ورابعة إداریة 

للفساد اإلداري آثارا تطال جمیع أفراد المجتمع فهو یهدد البلد بالكوارث ویبدد الثروات العلمیة  -٤
 والطبیعیة ویصادر المستقبل . 

هناك مفاهیم متعددة للعالقات العامة بسبب تعدد وجهات نظر الباحثین والكتاب -٥
هم أسس اإلعالم وركائزها هي وضع مصلحة الجمهور والمتخصصین إال أنها تتفق في أن أ

 في المقام األول . 

للعالقات العامة دور مهم في الحد من الفساد اإلداري یبرز في نواحي عدیدة منها توعیة  -٦
الرأي العام بقیم النزاهة وبأهمیة مكافحة الفساد اإلداري وغرس الروح الوطنیة والشعور 
بالمسؤولیة تجاه المال العام وٕاقناعه بأهمیة الجهود التي تقدمها هیئة النزاهة فضال عن دور 

 اإلعالم في مراقبة مؤسسات الدولة والكشف عن مواطن وجود الفساد اإلداري . وسائل 

تبدأ بها الخطة  استراتیجیةاإلعالمیة لمكافحة الفساد اإلداري والحد منه هي أول  االستراتیجیة -٧
الشاملة لمكافحة الفساد اإلداري ، فتأتي بعد تنفیذها بقیة االستراتیجیات األخرى ، التي 

 العالقات العامة .  استراتیجیةح جمیعها على نجاح یتوقف نجا

 
 
 
 
 
 

)۱۷( 



 التوصيات  
في ضوء االستنتاجات التي توصلنا إلیھا نضع مجموعة من التوصیات التي یمكن أن   

 تسھم في تطویر أنشطة إعالمیة من أجل مكافحة الفساد اإلداري في العراق .
اإلعالم ودورھا الفاعل في بناء ذھنیة  التأكید على ضرورة توعیة اإلدارة العلیا بأھمیة -۱

 إیجابیة عن المؤسسة وأھمیتھا في خلق رأي عام رافض للفساد اإلداري .
ضرورة كسب ثقة الجمھور بالھیئة من أجل الحصول على تعاونھ ومشاركتھ في القضاء  -۲

ھیئة على الفساد اإلداري ولتشجیعھ على التبلیغ عن مواطن وجود الظاھرة ومحاربتھا بدل ت
 أجواء مناسبة إلیوائھا .

زیادة االھتمام بالوسائل واألسالیب االتصالیة للقیام بحملة وطنیة للتعریف بمخاطر وأبعاد  -۳
الفساد اإلداري وآثاره وتحدید النشاطات الحكومیة األكثر عرضة لھ وتصعید وتیرة الحرب 

 ومؤسسات المجتمع المدني .ضده ، لتحتل أعلى االھتمامات على أجندة األحزاب السیاسیة 
لتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بغیة متابعة قضایا الفساد والكشف أوثق ل إقامة صالت -٤

عنھا وإقامة حمالت إعالمیة ومسموعة ومقروءة یراد منھا التعریف بحق المواطن في الوصول 
ر الحضاریة وتحبیب إلى المعلومات كمدخل لتأسیس الشفافیة ، وتوعیتھ بمخاطر التقالید غی

 السلوك النافع وغرس القیم الحضاریة في نفوسھم .
لتلقي المعلومات وتسلم الشكاوى التي ترد من الجمھور  الكفؤةاالھتمام بإیجاد الوسائل  -٥

بخصوص حاالت الفساد عن طریق ضم قسم الشكاوى إلى إدارة اإلعالمیة في الھیئة لتسھیل 
عالقات تعاون مع الدوائر اإلعالمیة في وزارات الدولة اتصال الجمھور بالقسم ولتكوین 

 واألجھزة الرقابیة األخرى للتعاون في ھذا المجال .
إقامة الندوات والمؤتمرات في مؤسسات الدولة لشرح صور الفساد اإلداري وكیفیة التعامل  -٦

زاھة معھ للقضاء علیھ وبشكل مستمر ، إلى جانب تمتین أواصر العالقات بین ھیئة الن
ووزارات ( التربیة والتعلیم العالي ) من أجل وضع مواد منھجیة في المدارس والجامعات 

 لتعزیز الوعي العام بالنزاھة وأخالقیات الوظیفة العامة .
تعزیز العالقات والصالت مع المنظمات الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد اإلداري مثل  -۷

الدولي وتبادل الخبرات والمشورات لدفع عجلة النزاھة في منظمة الشفافیة الدولیة والبنك 
 العراق .

صفحة الكترونیة في موقع كل وزارة تحث الناس على من االھمیة بمكان بأن تكون ھناك  -۸
عدم ممارسة الفساد االداري وترشدھم لترك ھذه الظاھرة ومحاربتھا في ضوء ما یقدم لھا من 

ة تقودھم الى معرفة العقوبات التي تقع علیھم في حالة اعالنات ارشادیة وتوضیحات قانونی
سلوكھم ھذا المسلك .وتدلھم على االثار االجتماعیة والوطنیة واالخالقیة لمحاربة الفساد بكل 

 أشكلھ وتحت أیة مسمیات .
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