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 المقدمة :

 ة علىتعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة االنتشار وحظيت هذه الظاهرة  في االونة االخير 
العراق على وجه الخصوص،  اهتمام الباحثين في مختلف االختصاصات في العالم عموما  وفي

 هذه االزمة  وعلى مختلف األصعدة لعدد منمن العراق واحد من البلدان التي تعاني ويعتبر 
 ي المتمثلالحكومالدور  والتي ادت الى  أضعافالتي مر بها العراق االسباب ومنها  الحروب 

د. يات السرقة والفساعملبعضها مارس يلى الدوائر والمؤسسات الحكومية لالرقابية عبأجهزتها 
(1) 

 ن وضععان تشخيص الفساد وبيان اسبابه ونتائجه وتاثيراته )عمليًا( تستغرق وقتًا طوياًل ناهيك 
ي ولى فالحلول والمعالجات الكفيلة له , غير أن التعرض لهذه اآلفة الخطيرة قد يكون الخطوة األ

 محاربته أو الحد منه على أضعف األيمان .

 يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية  الفساد في مجال التعاقدات الحكوميةوجود ظاهرة ان 
افة كالتنمية في كافة جوانبها والبعد عن الخطط والبرامج المعدة للنهوض بالواقع التنموي في 

ت مستوياان ظاهرة الفساد تعرقل عملية البناء والتقدم في كافة ال، حيث  مؤسسات الدولة العراقية
ال ألمـو اوالمالية والسياسية واالجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع، فهي تهدر  االقتصادية

 .والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات

مجال معالجة الفساد في بشكل عام الى ايجاد الطرق والوسائل من اجل  تهدف هذه الورقة
, لها اجل االرتقاء بمستوى االعمال المنفذة وبالكلف المالية المخصصةومن  التعاقدات الحكومية

لت تؤدي الى ظهور التي ادت وما زا سبابوقوف على اهم المشاكل واألالى ال هدفتوكذلك 
 .الحكومية تعاقدات في تنفيذ ال افاالنحر  و حاالت الفساد

 قديةاالسلوب التحليلي من خالل التعرض لمراحل األجراءات التعا سنعتمد في هذه الورقة

 و من خالل الفقرات اآلتية : فيها الفساد  حكومية و مظاهر ال

 . نواعهو أ: مفهوم الفساد  اوال

 : الفساد في العقود الحكومية . ثانيا 

 : الفساد وتأثيراته الخطيرة على العراق . ثالثا

 للحد من اساليب الفساد في العقود الحكومية . اآلليات المقترحة:  رابعا

 .اتاألستنتاجات والتوصي: خامسا  
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 و انواعه مفهوم الفساد اوال : 

 مفهوم الفساد  -1
حقيق تتأدية الواجب الرسمي في  القطاع العام من اجل   فيالقوانين واالنحراف عنها  هو انتهاك

من تي يؤ المكاسب الشخصية  كما انه يعرف بأنه  اإلخالل بالمهام الوظيفية وبالقيم والمعتقدات ال
 وايضا  اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ،وغالبــًا ما يكون عن طريق ، بها الشخص

 .وسطاء واليكون مباشرًا 

دية ة الفساد تقف وبشكل كبير امام عملية البناء والتقدم في كافة المستويات االقتصاان ظاهر 
ت لثرواوالمالية والسياسية واالجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع، فهي تهدر األمـوال وا

 ( 2)والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات.

التي و فات التي أبتليت بها المجتمعات وهي األشد خطرًا عليها حتى اآلن يعد الفساد آفة من اآل
 التقل خطرًا عن األرهاب الجديد وبالتالي فهو قد اخذ مساحة واسعة من األهتمام األعالمي
 والسياسي نتيجة األخطار الناجمة عنه , ولخطورة هذه الظاهرة البد من التعريف بها ولذلك

 وغير الحكومية فيتصة من المنظمات الحكومية لجهات المخن واأختلف الخبراء والمختصي
افية أجتهد الكثير منهم في تعريف الفساد فقد عرفته منظمة الشف أعطاء تعريف لظاهرة الفساد و

على أنه ) سوء إستخدام الوظيفة في القطاع العام من اجل  1993الدولية التي تأسست عام 
 تحقيق مكاسب شخصية ( 

 ؤولينالبنك الدولي على انه ) دفع رشوة او العمولة المباشرة الى الموظفين والمس في حين عرفه
دة في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات (. أما إتفاقية األمم المتح

 شارت الى حاالتو انما ألمكافحة الفساد فأنها لم تتطرق الى تعريف الفساد بصورة مباشرة 
 -من األتفاقية األنفة الذكر ويمكن حصرها باألتي : 25الى  15المواد من الفساد في 

 العموميين الحكوميين. نرشوة الموظفي -
 وموظفي المؤسسات الدولية العموميةاألجانب  رشوة الموظفين العموميين -
 إختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي  -
 المتاجرة بالنفوذ  -
 إساءة أستغالل الوظائف  -
 اإلثراء غير المشروع  -
 الرشوة في القطاع الخاص -
 إختالس الممتلكات في القطاع الخاص  -
 غسل العائدات اإلجرامية  -
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 اإلخفاء  -
 (2)إعاقة سير العدالة   -

 
 انواع الفساد  -2

  تتلخص انواع الفساد باآلتي :

 م عمل التي تنظ السياسية القواعد واألحكام فةمخالويتمثل ب -: الفساد السياسي
ضعف الممارسة الديمقراطية و شيوع حالة االستبداد بسبب  في الدولة المؤسسات

رفة قلة الوعي السياسي وعدم مع كذلك ،  لعديد من البلدان السياسي والدكتاتورية في ا
امل عدم وجود ع أضافة الىاللها ممارسة السلطة اآلليات والنظم اإلدارية التي تتم من خ

  ة.خبرة والكفاءة إلدارة شؤون الدولال
 : لمالي االية التي تنظم سير العمل مخالفة القواعد واألحكام المب ويتمثل -الفساد المالــي

في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة 
،  بيواالختالس والتهرب الضريالرشاوى يتمثل ب، و  االموالبفحص ومراقبة الحسابات و 

 .... الخ.
   مية والتنظي واالنحرافات اإلدارية والوظيفية يتعلق بمظاهر الفساد و  -:  الفساد االداري

إثناء تأديته لمهام وظيفته في  ةالعام الخدمة موظفعن  وتلك المخالفات التي تصدر
 تتمثل مظاهره في و دية.منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفر 

 إفشاء أسرار الوظيفة ،و التراخي وعدم تحمل المسؤولية، االمتناع عن أداء العمل أ
 سببا متعددة ومتداخلة وتكون الفساد االداري  في التعيينات الوظيفية، ومظاهر المحسوبية

  في انتشار بعض المظاهر األخرى .
  : ة للضغط والتعاقد بغرض الحصولهو اتخاذ المال المشبوه وسيلالفساد األقتصادي 

 .اتهذعلى منافع مادية وأرباح ملموسة , وهو تزوير الحقائق والوقائع األقتصادية للغرض 
  : إن فساد األخالق صورة من صور الفساد الفساد األجتماعي والفساد األخالقي

رى ساألجتماعي , ألن فساد األخالق متعلق باألفراد , فإذا ماسرى الفساد الى األفراد 
 و اعي فه، اما الفساد االجتمبعدها الى الناس كافة , فلم يعد الفساد محصورًا في األفراد 

التي تربط المجتمع  خلل في القيم االجتماعية واألسرية ينعكس أثره على العالقات
 ذيلة .بعضها ببعض بنشر الر 

  : فكر هو استغالل ما أمكن من الوسائل للعبث بالفساد الثقافي والعسكري والتربوي
األمة وصرفه عن وجته األصلية , أو هو )كل مايخرج باألمة عن ثوابتها ويعمل على 

 تفكيك هويتها ويحس قيمتها ( .
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وع د من اي نن الفسانواع الفساد على األفراد , وذلك أليعد الفساد الثقافي من أخطر أ
يتالعب بفكر األمة باسم  متابعته وربما محاكمته على عكس الذيآخر يمكن مالحقته و 

 لفسادالحرية "حرية الرأي " .. )إن جبهة الفكر من أهم الجبهات التي يجري فيها تزيين ا
 خلوطة(إلقناع الناس من خالل رمي الشبهات والمفاهيم الم

  : يلحق موارد البيئة من عطل بحيث تفقد وظيفتها اإليجابية هو ماالفساد البيئي 
ظيفة للبشرية , فاألرض مثاًل صالحة اإلنبات , وأي طارئ عليها يمنعها من أداء هذه الو 

 ( 3( )1)فهو الفساد البيئي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفساد وتأثيراته الخطيرة على العراقثانيا : 
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منية رات األأجمعت التقارير المتعلقة بالفساد أن أكثر الدوائر فسادا في العراق هي دوائر الوزالقد 
يير اية التغنذ بدمالدفاع والداخلية ووزارات التجارة والكهرباء والبلديات واألشغال.وان الرقابة المالية 

ين االلتزام بالقوانعلى وجود حاالت كثيرة من عدم اكدت  2013وحتى تقريرها الصادر في آذار 
خدمية يع الوالتعليمات الخاصة بإبرام العقود ومراقبة تنفيذها مما أدى إلى التأخر في تنفيذ المشار 

 في جميع أنحاء العراق.

% من الشركات تعرضت لطلب 70أن  أكثر من 2011في تقرير للبنك الدولي نشر في عام 
% من المشاريع  كانوا 64ا تبين أن الرشوة في السنوات السابقة وفي مجال المشاريع حصر 

وقد تصل النسبة  2011يدفعون )هدية( من أجل الحصول على عقد حكومي في العراق عام 
 % في بعض المحافظات مثل محافظة البصرة100إلى 

لدول احول أكثر ” منظمة الشفافية العالمية“احتل العراق المركز الثاني في تقرير  2006في عام 
ربيًا اإلمارات األولى عدولة كانت و  من بين دول العالم160جاء في المرتبة و م فسادًا في العال

دولة ” 163“بحدود  2006عام وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في  31المرتبةواحتلت 
 .حول العالم

 ”الدانمارك“األكثر فسادًا في العالم فيما كانت ” الثالثة“في المرتبة ” العراق“جاء  2007وفي عام 
 .”فنلندا“األكثر شفافية في العالم تليها 

ن إلى جانب ميانمار ليأتي في المرتبة الثانية بي 179حّل العراق في المرتبة  2008في عام 
عام ظّل العراق محافظًا على درجته في ال 2009أما في العام .الدول األكثر فسادًا في العالم

2008. 

بنك وما يتعلق بموضوع مؤشرات الفساد في التعامل مع الشركات التجارية فقد بين مسح أجراه ال
% من الشركات المتقدمة لمشاريع استثمارية متوسطة في كربالء 89 أن 2012الدولي عام 

% من 70تسعى لتقديم هدايا لمسؤولين من القطاع العام لتسهيل تنفيذ صفقاتها في حين أن 
 [4].املة في بغداد تعرضت لحالة طلب الرشاوي الشركات الع

 

 

 الفساد في العقود الحكومية:  ثالثا
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نددددداه قدددددد يظهدددددر الفسددددداد صكافدددددة أنواعددددده و صدددددوره فدددددي  دددددل مراحدددددل التعاقددددددات ونددددددر  اد

 اساليب الفساد في  ل مرحلة من هذه المراحل:

 صيدددددددد   راسددددددددة ،االعددددددددال   ) و تتمثددددددددل هددددددددذه المرحلددددددددة صدددددددداجراءات  :  قبللللللللل ا  الللللللللة 

 ( .فتح مضاريف العروض المقدمة للمنافسة ، الشروط والمواصفات

  اما اساليب الفساد في هذه المر لة: 

و  اثنددددداء مرحلدددددة الدراسدددددة اوعددددددم ولدددددو  الر يددددد عددددددم وجدددددود تخطدددددي  مسددددد   .1

التخطددددددددي   لدددددددد عا المشدددددددداري  التددددددددي ادرجدددددددد  نتي ددددددددة التعددددددددرض لضدددددددد وط 

  سياسية او لتحقي  منفعة شخصية ل عا السياسيين .

  عدددددددددم دقددددددددة دراسددددددددات ال دددددددددوي الفنيددددددددة و االقتصددددددددادية ال لددددددددب المشدددددددداري .2

 هالمدرجة في موازنة الدولة .

نددددددات عددددددم الدقددددددة فددددددي اعددددددداد الكلددددددف التخمينيدددددة للمشدددددداري  وعدددددددم  تدددددددوين ال يا .3

 التفصيلية عن الفقرات الواجب تنفيذها . 

وحصدددددددر عدددددددداد وثدددددددال  المناقصدددددددة ق دددددددل طرحهدددددددا للمنافسدددددددة إعددددددددم االعتنددددددداء ص .4

 .المعلومات الفنية الحا مة صأشخاص معينين

ح الم دددددال حيددددد  يفسددددد عددددددم ولدددددو  المتطل دددددات الالزمدددددة لمدددددن يتقددددددم للمنافسدددددة .5

 صدخول المناقصة. ل ير المختصين

  و المتمثدددددل صعددددددم نشدددددر االعدددددال  يددددداب الشدددددفافية فدددددي االعدددددال  عدددددن المناقصدددددة .6

 فدددددي الصدددددحف الواسدددددعة االنتشدددددار و عددددددم االعدددددال  عدددددن المواصدددددفات و المدددددواد

 المطلوصة في الموق  االلكتروني مما يؤدي الى اآلتي :

 ميددددددد  صمدددددددا يضدددددددمن جديدددددددة المناقصدددددددة و  عددددددددم اعطددددددداء فدددددددرص متسددددددداوية لل

 مفاللة و تحليل العروض .المولوعية 

  الل ددددددوء الددددددى الدددددددعوات الم اشددددددرة او العددددددرض الوحيددددددد دو  وجددددددود م ددددددررات

 تستوجب الل وء الى هذه االساليب التعاقدية .

و عدددددددم االلتددددددالام  لفددددددتح(ا-التالعددددددب فددددددي الفتددددددرة الالمنيددددددة المحددددددددة )االعددددددال  .7

 صالتوقيتات المحددة .

 

 

 

 

 

 التحليددددددل  تقيدددددديو العددددددروض ،)صدددددداجراءات هددددددذه المرحلددددددة  وتتمثددددددل -: اثنللللللال ا  الللللللة

 .(إحالة المشروع  الفني و المالي ،

  اما اساليب الفساد في هذه المر لة: 
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 عدم توخي السرية في تداول المعلومات الخاصة صالمناقصة . .1

 ية. اإلحالة على صاحب العطاء االقل سعراً دو  مراعاة االمكانات الفن .2

و الم دددددددالص المخصصدددددددة  دددددددعددددددددم ماللمدددددددة الكفددددددداءة الماليدددددددة للشدددددددر ات مددددددد  ح .3

 .للمشاري 

لمتقدددددددددمين التر يددددددددال علددددددددى التحليددددددددل المددددددددالي دو  النظددددددددر للتحليددددددددل الفنددددددددي ل .4

 . للمنافسة 

عنددددددددد تقددددددددديو ذمددددددددة الضددددددددري ة الالتهدددددددداو  فددددددددي مطال ددددددددة المقدددددددداولين ص ددددددددراءة  .5

 .عطاءاتهو

 عقد ل رض اعت ار الفالال نا الً .تأخيراجراءات توقي  ال .6

 و عددددددم مراعددددداة قدرتددددده ثدددددرة عددددددد المشددددداري  التدددددي تحدددددال علدددددى مقددددداول واحدددددد  .7

قدددددد  و ثددددددرة عدددددددد المناقصددددددات التددددددي تحددددددال فددددددي والتنفيذيددددددة و  فاءتدددددده الماليددددددة 

 .افية واحد اليتو مراعاة المكانيات الفنية والمالية للمتقدمين صصورة  

 .االحالة على مقاولين لديهو مشاري  اخري متلكئة  .8

 تكليددددددف شات االشددددددخاص الددددددذين قدددددداموا صاعددددددداد المواصددددددفات لدراسددددددة و احالددددددة .9

 . المناقصات و ال   صقرارات االحالة

صعددددددددا االعمددددددددال القهريددددددددة و المتمثلددددددددة صدددددددد  ) الددددددددرار او التهديددددددددد ممارسددددددددة  .10

صألدددددرار او ايدددددذاء صشدددددكل م اشدددددر او  يدددددر م اشدددددر ( مدددددن ق دددددل صعدددددا ال هدددددات 

ل السياسدددددية صهددددددع التدددددأثير علدددددى قدددددرار االحالدددددة علدددددى شدددددر ة دو   يرهدددددا صشدددددك

 م اشر او  ير م اشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تسددددددليو موقدددددد  العقددددددد وقيدددددد  تو)صدددددداجراءات ل هددددددذه المرحلددددددة وتتمثدددددد -: بعللللللد ا  الللللللة

 . الشروع صتنفيذ العقد ول الذي تم  اإلحالة عليه( أي عندللمقا المشروع

  : اما اساليب الفساد في هذه المر لة 
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عف المسدددددددتوي الفندددددددي ل هددددددداز االشدددددددراع فدددددددي ال هدددددددة صددددددداح ة المشدددددددروع او لددددددد -1

 عدم مشار ته في عملية االشراع و المتاصعة .

 .لعف المكتب االستشاري المصمو  -2

واطددددددؤ االستشدددددداري المشددددددرع علددددددى التنفيددددددذ مدددددد  المقدددددداول او مدددددد  ال هدددددداز الفنددددددي ت -3

 وقد يكو  هناك اتفاق مس   المشرع على المشروع 

عف امكانيدددددات المقددددداول الفنيدددددة والماليدددددة ممدددددا يدددددؤدي الدددددى التوسددددد  فدددددي االعتمددددداد لددددد -4

 .على مقاولي ال اطن

 .واق  المشروع ن ال هات الخدمية التي لها عالقة صعدم التنسي  صي -5

درا  األ)سددددددحب عمددددددل ، اقددددددد فددددددي تنفيددددددذ االجددددددراءات القانونيددددددة تراخددددددي جهددددددة التع -6

ل صحدددددددد  المقدددددددداول المخدددددددد.، الدددددددد  ( ال رامددددددددات التاخيريددددددددة فددددددددي القالمددددددددة السددددددددوداء ،.

 . همالصإلتالاماته التعاقدية سواء صالتواطؤ معه او صاإل

  .احل المشروع ثرة اوامر ال يار خالل مر -7

 .ير  فوءة في ل ا  االستالم االولي والنهالي ز   وادر   -8

ر اطالق و ل وء صعا ال هات الى التعمد في تاخي لماليةا ياب العدالة في توزي  المستحقات  -9

 المستحقات على الر و من استكمال  افة الوثال  و المستمسكات المطلوصة .

لفحوصات المتف  عليها في العقد و عدم دقة اة للمواصفات القيام صاستالم مواد  ير مطاصق -10

 المخت رية .

طاء  او اعطاء لمانات شكلية من االجهالة المصرفية دو  وجود تالوير خطاصات الضما   -11

 مالي حقيقي .

 ها يقو عدم تطيرها  ثرة االستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لمشاري  دو    -12

 عات المنفذة ل  و  الشر امعينة منها على  افة المشاري  على حد سواء و شلك ألس اب 

 جهات سياسية ساندة لها .المشاري  مدعومة من 

 

 

 الممارسات الداعمة للفساد في اجرالات التعاقدات الحكومية :
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واء ساستالم او استدرا  اي شيء شي قيمة  :تعني عرض او تقديو او رسات فاسدةمما -1

ي طرع صشكل  ير سليو على افعال ا  ير م اشر و شلك صهدع التأثير صشكل م اشر او 

 آخر .

ن ؤدي عي: تعني اي فعل او ا فال ) و من لمنها تشويه الحقال  (  ممارسات ا تيالية -2

ادية عة معلى منفدراية او  صتهور الى خداع او محاولة خداع طرع ما سواء للحصول 

 من التالام ما .او منفعة اخري او للتملص 

و ا اشر : تعني الرار او ايذاء او التهديد صالرار او ايذاء صشكل م ممارسات قهرية -3

و على صشكل  ير سلي ير م اشر اي طرع او ممتلكات شلك الطرع و شلك صهدع التاثير 

 افعال طرع ما .

ير ترتيب صين طرفين او ا ثر وشلك ل اية  تعني اي خطة او  : ممارسات تواطؤية -4

 سليمة تتضمن التاثير صشكل  ير سليو على افعال طرع اخر .

او   ها سة او حتعني التالوير او الت يير في الوثال  و االدلة الملمو :  ممارسات االعاقة -5

ات لى المحققين و شلك ألعاقة اي تحقي  في ادعاءاالدالء صشهادات  ير صحيحة ا

 (5)ت فساد او احتيال او قهر او تواطؤ .لممارسا
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 اليب الفساد في العقود الحكومية اآلليات المقتر ة للحد من اسرابعا : 

الداء اسدددددددتحدا  آليدددددددات جديددددددددة لتفعيدددددددل او التدددددددي تتمثدددددددل ص : آليلللللللات اجرا يلللللللة  -1

 :لومحاصرة الفساد القالو نتي ة عدم توفر هذه آالليات وشلك من خال

يدددددددة االعتمددددددداد التددددددددري ي لدددددددنظو المعلومدددددددات فدددددددي م دددددددال التعاقددددددددات الحكوم -

)تفعيددددددل مشددددددروع النافددددددذة الموحدددددددة( لمددددددا يهدددددددع اليدددددده هددددددذا المشددددددروع مددددددن 

)تحسدددددددين مسدددددددتوي الخدمات،توحيدددددددد تسددددددد يل مقددددددددمي العطاءات،تفعيدددددددل العمدددددددل 

 التنددددددداف  صدددددددينو عدالدددددددة الو  صم ددددددداديء الشدددددددفافية والنالاهدددددددة وتكدددددددافؤ الفدددددددرص

 . (المقاولين 

فعيدددددل الددددددور الرقددددداصي ل دددددرض مراق دددددة اداء تشدددددكيالت العقدددددود علدددددى تط يددددد  ت -

 م دددددأ يددددالالوثددددال  القياسددددية فددددي تنفيددددذ عقددددودهو لمددددا تهدددددع اليدددده الوثددددال  مددددن تعال

ن مددددد جدددددراءات التعاقدددددد اصتدددددداءاً رسدددددو سياسدددددة والدددددحة ألالدددددافة الدددددى الشدددددفافية 

 . اعداد وثال  المناقصة ول اية االستالم النهالي للمشروع

 االرتقاء صمستوي ما معمول صه دوليا . -

تحديدددددددد مددددددددة معيندددددددة فدددددددي صدايدددددددة  دددددددل سدددددددنة ماليدددددددة تعلدددددددن خاللهدددددددا عدددددددن    -

يئدددددددات لمنددددددد  طدددددددر  مناقصدددددددات تدددددددو المناقصدددددددات فدددددددي جميددددددد  الدددددددوزارات واله

 .الشخاص محددين حديدها ت

قصدددددات اعدددددادة النظدددددر فدددددي تشدددددكيل الل دددددا  الفنيدددددة المختصدددددة صال ددددد  فدددددي المنا -

اليقتصددددددر عضددددددوية هددددددذه الل ددددددا  علددددددى اشددددددخاص مددددددن فتددددددرة الخددددددري صحيدددددد  

مين صعيددددددنهو لفتددددددرات طويلددددددة ممددددددا يمكددددددنهو مددددددن تكددددددوين عالقددددددات مدددددد  المتقددددددد

 .سناد العمليات اليهو للمناقصات او التواطؤ معهو أل

صعددددددة لكددددددل تها والالامهددددددا صالمتاتفعيددددددل دور ال هددددددات الرقاصيددددددة وتطددددددوير قدددددددرا  -

صدددددة تط يددددد  مفهدددددوم الرقات الفسددددداد و المناقصدددددة ق دددددل الوقدددددوع فدددددي حددددداال اعمدددددال

 الوقالية .

سددددددتقاللية منظومددددددة التعاقدددددددات و الحددددددد مددددددن تدددددددخل ال هددددددات السياسددددددية فددددددي ا-

ة اجددددددراءات التعاقددددددد و سددددددريا  تعليمددددددات تنفيددددددذ العقددددددود الحكوميددددددة علددددددى  افدددددد

 المشاري  و حصر االستثناءات منها  لما  ا  شلك ممكنا .

 

 

 :  ةـــات فنيــــآلي  -2
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 و شلك من خالل :

 الم ال دددددة فدددددي اشدددددتراط الخ دددددرة السددددداصقة مدددددن حيددددد  رأ  المدددددال وح دددددوعددددددم  -

االعمددددددددال وقيمدددددددددة االعمددددددددال السددددددددداصقة الندددددددده يحدددددددددرم قطدددددددداع الشدددددددددر ات 

المتوسددددددددطة والصدددددددد يرة مددددددددن المشددددددددار ة ويعتمددددددددد شلددددددددك علددددددددى اهميددددددددة 

المشددددددروع واعطدددددداء الفرصددددددة لهددددددذه الشددددددر ات ل ددددددرض ان دددددداز المشدددددداري  

دم احتكددددددار شددددددر ات وفددددددتح صدددددداب المنافسددددددة وعدددددد الخ ددددددرات لددددددديهو  ووتددددددرا

 .صعينها

  مراق دددددددة االجدددددددراءات الخاصدددددددة صالمناقصدددددددات للحيلولدددددددة دو  التحايدددددددل صدددددددأ  -

ة يتفدددد  المسددددؤول عددددن المناقصددددة مدددد  احددددد االطددددراع علددددى ا  يتقدددددم للعمليدددد

ويحضدددددر معددددده عرلدددددين آخدددددرين ألسدددددتيفاء الشدددددكل وت طيدددددة العمليدددددة حيددددد  

فدددددي  يشدددددترط ا  يتقددددددم للمناقصدددددة ثالثدددددة عدددددروض علدددددى االقدددددل و مدددددا مددددددر 

 .تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة

اهميددددددة ولدددددد  شددددددروط ي ددددددب توافرهددددددا فددددددي مقدددددداول ال دددددداطن مددددددن الناحيددددددة  -

الفنيددددددة والماليددددددة ويكددددددو  مسدددددد الً وتوافدددددد  عليدددددده ال هددددددة صدددددداح ة العمددددددل 

 .ويشارك في المسؤولية التضامنية

  الدددددرورة مراجعدددددة المواصدددددفات الفنيدددددة لكدددددل صندددددود العمليدددددة والتأ دددددد مدددددن   -

د المقدمدددددة ل ميددددد  ال ندددددود واقعيدددددة ، حيددددد  يدددددتو التواطدددددؤ مددددد  احددددداالسدددددعار 

ة المتقدددددددمين والمسددددددؤولين عددددددن المناقصددددددة لكتاصددددددة سددددددعر احددددددد ال نددددددود صقيمدددددد

مرتفعددددددة وصدددددداقي ال نددددددود صقدددددديو اقددددددل مددددددن الواقدددددد  ممددددددا يمكندددددده مددددددن الفددددددوز 

عارها صالمناقصددددددة وعندددددددما ي دددددددأ العمددددددل ينفددددددذ اوالً ال نددددددود الم ددددددالص فددددددي اسدددددد

يدددددة التدددددي تحقددددد  لددددده ارصاحددددداً طاللدددددة ثدددددو يتوقدددددف ويصدددددرع مسدددددتحقات العمل

عددددددن العمددددددل وينسددددددحب مددددددن العمليددددددة ممددددددا يحمددددددل ال هددددددة صدددددداح ة العمددددددل 

خسددددددددالر   يددددددددرة ال  مددددددددا ا  هددددددددذا التالعددددددددب يضددددددددر صالمنافسددددددددين الشددددددددرفاء 

والتكدددددددو  هنددددددداك فرصدددددددة للشدددددددكوي ال  تفاصددددددديل اسدددددددعار ال ندددددددود  تكدددددددو  

جمدددددالي  يدددددر معرولدددددة ل ميددددد  المتقددددددمين والمعدددددروع فقددددد  هدددددو الم لدددددص اال

ؤ مددددد  ، واحيانددددداً يدددددتو االتفددددداق علدددددى صندددددود يدددددتو ال ا هدددددا صعدددددد شلدددددك صدددددالتواط

المهنددددددد  المخددددددتص او االستشدددددداري المخددددددتص ويكددددددو  هددددددذا ال نددددددد المل ددددددى 

هدددددو ال ندددددد المقددددددم عنددددده اسدددددعار اقدددددل صكثيدددددر مدددددن سدددددعر السدددددوق والتدددددي فددددداز 

 . على اساسها صالمناقصة
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واد توحيدددددد المواصدددددفات الفنيدددددة القياسدددددية صدددددين  دددددل ال هدددددات الحكوميدددددة للمددددد  -

 الوالسددددددل  المشددددددتر ة التددددددي تشددددددتريها  ددددددل الددددددوزارات والهيئددددددات الحكوميددددددة 

 .وصذلك نضمن ايضاً نف  ال ودة في هذه المواد والسل  

المواصددددددددفات المطلوصددددددددة او المددددددددواد المطلددددددددوب  مراعدددددددداة ش ددددددددرلددددددددرورة   -

ل يوفرهددددددددا انتددددددددا   شددددددددر ات معينددددددددة او التتندددددددداول تفاصدددددددديا  توريدددددددددها و

مددددددورد معددددددين وا  تولدددددد  هددددددذه المواصددددددفات صمعرفددددددة ل ددددددا  محايدددددددة وا  

 .تسمح هذه المواصفات صوجود منت ات صديلة  لما امكن  

لددددددرورة اشددددددتراط ا  تتضددددددمن اللحددددددة )االعمددددددال السدددددداصقة والمن ددددددالة مددددددن   -

اء مق ددددل مقدددددم العطدددداء( اسددددماء ال هددددات التددددي نفددددذت لهددددا تلددددك االعمددددال واسدددد

المسددددددؤولين عددددددن تلددددددك ال هددددددات مددددددن اجددددددل الرجددددددوع الدددددديهو والتأ ددددددد مددددددن 

تقددددددم صددددحة هدددددذه االعمدددددال ومعاينتهددددا اشا تطلدددددب االمدددددر للتأ ددددد مدددددن قددددددرة الم

 .للمناقصة على تنفيذ العملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليــــات تعـاقـديــــة :  - 3

 و شلك من خالل :    



14 
 

و  للمناقصدددددات فدددددي اعدددددداد صددددديص العقدددددوداالعتمددددداد علدددددى الوثدددددال  القياسدددددية  -

 االلتالام صالشروط العامة و الشروط الخاصة للعقد .

ادارة العقددددددود و المشدددددداري  مددددددن ق ددددددل  ددددددادر فنددددددي متخصددددددص و مؤهددددددل او  -

اعتمددددددداد مكاتدددددددب استشدددددددارية رصدددددددينة و معتمددددددددة فدددددددي حالدددددددة عددددددددم تدددددددوفر 

 االمكانيات لدي جهة التعاقد ألدارة مشاريعها .

ض المهدددددا فدددددي تنفيدددددذ االجدددددراءات القانونيدددددة ) فدددددرجديدددددة جهدددددات التعاقدددددد و ح -

 .(درا  في القالمة السوداء ،... أل رامات تاخيرية ، سحب عمل ، ا
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ومابعــــــــــدها ( أدت 2003ان الحــــــــــروب التــــــــــي مــــــــــر بهــــــــــا العــــــــــراق ســــــــــابقا  وحاليــــــــــًا ) قبــــــــــل  -1

مـــــــــة احيـــــــــث ان العقـــــــــود العســـــــــكرية ) تزويـــــــــد متطلبـــــــــات أد الـــــــــى ظهـــــــــور حالـــــــــة الفســـــــــاد ,

ت سلســــــــــــلة ألنهــــــــــــا عقــــــــــــود ذاو  -ود الحكوميــــــــــــةوهــــــــــــي احــــــــــــدى العقــــــــــــ –الحــــــــــــرب مــــــــــــثاًل( 

قــــــــد يكـــــــــون مــــــــن الصـــــــــعب تتبــــــــع حلقاتهـــــــــا وقــــــــد تنـــــــــتج  هطويلــــــــة داخـــــــــل العــــــــراق وخارجـــــــــ

عــــــــن ذلــــــــك ظهــــــــور حــــــــاالت مــــــــن الفســــــــاد هــــــــذا مــــــــن ناحيــــــــة ومــــــــن ناحيــــــــة اخــــــــرى ) فــــــــي 

يكـــــــــــــون مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب إعـــــــــــــداد جـــــــــــــداول كمياتهـــــــــــــا أو  دهـــــــــــــذه العقـــــــــــــود بالـــــــــــــذات( قـــــــــــــ

ـــــــي ب متطلباتهـــــــا ... أن ظهـــــــور حالـــــــة فســـــــاد فـــــــي قطـــــــاع مـــــــا ـــــــى بقـــــــد يلق قيـــــــة ضـــــــالله عل

 القطاعات األخرى وتصيبه العدوى .

إن الميزانيـــــــــــة االنفجاريـــــــــــة للعـــــــــــراق لـــــــــــبعض االعـــــــــــوام الســـــــــــابقة وحـــــــــــدو  أنفـــــــــــاق كبيـــــــــــر  -2

ـــــــــتم ـــــــــث ي ـــــــــد ظهـــــــــور الفســـــــــاد بحي ـــــــــد يول ـــــــــد مـــــــــن القطاعـــــــــات ق ـــــــــي العدي إعـــــــــداد جـــــــــداول  ف

ـــــــــالي ال ـــــــــدة عـــــــــن الحاجـــــــــة وبالت ـــــــــات فضفاضـــــــــة وتكـــــــــون زائ ـــــــــذي  كمي تخـــــــــدم المشـــــــــروع ال

فـــــــــي العقـــــــــد  تــــــــم اعـــــــــداد جـــــــــدول الكميـــــــــات ألجلــــــــه , وبالتـــــــــالي قـــــــــد تكـــــــــون هنــــــــاك فقـــــــــرات

ــــــــر واضــــــــحة او ضــــــــرورية ليســــــــت  ــــــــك االمــــــــوال بصــــــــورة غي ــــــــى تل ــــــــاف عل ــــــــتم األلتف ــــــــد ي وق

ــــــــة الف ــــــــف بغــــــــالف قــــــــانوني او شــــــــرعي , أن ظهــــــــور حال ــــــــل قــــــــد تغل ــــــــي مث ســــــــاد الســــــــريع ف

بســــــــــرعة , أن ظهــــــــــور الفســــــــــاد يتبعــــــــــه انتشــــــــــار  هالحالــــــــــة ال يمكــــــــــن القضــــــــــاء عليــــــــــ هــــــــــذه

 وتمدد أفقي ويحتاج الى بعض الوقت للقضاء عليه .

ــــــــــل  –ان العقــــــــــود الحكوميــــــــــة وخاصــــــــــة مــــــــــع القطــــــــــاع العــــــــــام  -3 مــــــــــع أنهــــــــــا تخضــــــــــع للتحلي

وإن  والتــــــــــــدقيق ولكنهـــــــــــــا معرضـــــــــــــة الـــــــــــــى التغييـــــــــــــر فـــــــــــــي المواصـــــــــــــفات أو المتطلبـــــــــــــات ,

 . هذا التغيير قد يخلق الفساد

 التوصيات : 
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بعــــــد كــــــل مــــــا تقــــــدم ، يمكننــــــا ان نــــــدرج أهــــــم التوصــــــيات التــــــي تمخضــــــت عنهــــــا ورقــــــة العمــــــل و 
 فيما يأتي : المقدمة 
  االطــــالع علــــى تجـــــارب الــــدول المتقدمـــــة فــــي هـــــذا المجــــال لغـــــرض معالجــــة التشـــــريعات

 .العراقية وفق المتطلبات الدولية القائمة بما يالئم المرحلة و يجعل التشريعات 
  ــــــوفر ــــــائم نتيجــــــة عــــــدم ت ــــــل االداء ومحاصــــــرة الفســــــاد الق ــــــدة لتفعي ــــــات جدي اســــــتحدا  آلي

 هذه آالليات وذلك من خالل :
العتمـــــــاد التـــــــدريجي لـــــــنظم المعلومـــــــات فـــــــي مجـــــــال التعاقـــــــدات الحكوميـــــــة )تفعيـــــــل ا -

ين مســـــــتوى مشـــــــروع النافـــــــذة الموحـــــــدة( لمـــــــا يهـــــــدف اليـــــــه هـــــــذا المشـــــــروع مـــــــن )تحســـــــ
الخدمات،توحيـــــــــــد تســـــــــــجيل مقـــــــــــدمي العطاءات،تفعيـــــــــــل العمـــــــــــل بمبـــــــــــادىء الشـــــــــــفافية 

 والنزاهة وتكافؤ الفرص(
فعيـــــل الـــــدور الرقـــــابي لغـــــرض مراقبـــــة اداء تشـــــكيالت العقـــــود علـــــى تطبيـــــق الوثـــــائق ت -

ى القياســــية فــــي تنفيــــذ عقــــودهم لمــــا تهــــدف اليــــه الوثــــائق مــــن تعزيــــز الشــــفافية اضــــافة الــــ
حة الجـــــراءات التعاقـــــد ابتـــــداءًا مـــــن اعـــــداد وثـــــائق المناقصـــــة ولغايـــــة رســـــم سياســـــة واضـــــ

 .االستالم النهائي للمشروع
فعيــــــل مفهــــــوم الرقابــــــة الوقائيــــــة و مشــــــاركتها هــــــذه الجهــــــات فــــــي تــــــدقيق االجــــــراءات ت -

 الالزمة ابتداءا .
  ات السياســـــــية فـــــــي اجـــــــراءات الحـــــــد مـــــــن تـــــــدخل الجهـــــــاســـــــتقاللية منظومـــــــة التعاقـــــــدات و

التعاقـــــــد و ســـــــريان تعليمـــــــات تنفيـــــــذ العقـــــــود الحكوميـــــــة علـــــــى كافـــــــة المشـــــــاريع و حصـــــــر 
  كلما كان ذلك ممكنا .منها االستثناءات 
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