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 :ملخص املطبوعة
 وصف املقياس: -1
ذات جةوور عميقةة ذخةو  االنتشةاربصورة خاصة ظاهرة عامليةة دةديدة  املايلوالفساد اإلداري و  ترب ظاهرة الفسادتع

إذ  هإبعةةاداو واسةةعة تتةةداخ  فيهةةا عوامةة   تلفةةة يصةةعب التمييةةر بينهةةاه ومتلةةف درجةةة  وليتهةةا مةةن جمتمةة  إ  أخةةر
والقةانون والسياسةة  كاالقتصةادالبةاحثني يف  تلةف االختصاصةات   ابهتمةامحظيت ظاهرة الفساد يف اآلونة األخرية 

ويعتةرب دديةد وضةةب  ه ظةاهرة ال يكةاد ولةةو جمتمة  أو نظةام سياسةي منهةا أضةحت وقةد ه والرايضةة االجتمةا  علةمو 
ذيت حمتوايت هوه املطبوعةه لتختةرل و همفهةةةةةةةةةةةوم هوه الظاهةةةةةةةةةةرة العنصر األساسةةةةةي لفهمها ودديد آليات معاجلتها

 .وأخالقيات املهنة بعض اخلفااي املتعلقة بظاهرة الفساد
 املادة التعليمية:حمتوى  -2

ه اإلطةةار املفةةاهيمي والنظةةري للفسةةادعلةة  فيهةةا نسةةل  الضةةوء سةةيةه أساأربعةةة فصةةول هةةوه املةةادة التعليميةةة احتةةوت 
خصةةائو وأبعةةاد  ابةةرازحمةةاولني  واملةةايل مظةةاهرهه أسةةبابه واآلار واالنعكاسةةات املةةعررة ل نعةةرا علةة  الفسةةاد اإلداري

ل أنيت إ  وض  أبةرز اللةول  وحمليةه برؤى منظمات دوليةتها حماربوكيفية واآلار السلبية الناجتة عنها  ظاهرةهوه ال
ويف الفصةةةةة  األخةةةةةري سةةةةةنتطرق  هواملعاجلةةةةةات املوضةةةةةوعية للحةةةةةد مةةةةةن ذرةةةةةري هةةةةةوه الظةةةةةاهرة علةةةةة  ا تمعةةةةةات البشةةةةةرية

 .رايضةلل وامليثاق األخالقي  خالقيات املهنةأل
 :وخمرجاته قياسأهداف امل -3
 هالفسةةةاده ومظةةةاهر  ظةةةاهرة معرفةةةة وتشةةةخيو األسةةةباب واآلار الكامنةةةة وراء انتشةةةارإ   قيةةةا يهةةةدذ هةةةوا امل 

الترام املوظف بواجباته الوظيفية كما حيددها  وضرورة أخالقيات املهنةكوا و ه واآلليات املمكن استخدامها ملكافحته
فضةال عةن أسةاليب مكافحتهةا ه أكثةر مبعرفةة خفةااي ظةاهرة الفسةاد ومضةارها معةين اجلةامعي الطالةبيعتةرب و ه القةانون

 .لكونه املورد الوي يعول عليه يف بناء املستقب  ودقيق التنمية املستدامة
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 :مقدمة
 أبةةرزإن الرايضةةة ظةةاهرة اجتماعيةةة حضةةارية كانةةت ومازالةةت تعكةةي التطةةور والرقةةي والقةةيم يف ا تمعةةاته وتعةةد مةةن 

دعةةةةائم التنميةةةةة الشةةةةاملة فيهةةةةا ألرةةةةا تاعةةةة  كهةةةةم عناصةةةةرها وهةةةةو اإلنسةةةةان فكةةةةراو وجسةةةةداوه وهةةةةي أيضةةةةا وسةةةةيلة للةةةةرب  
 لفة لالنتماء إليها واملشاركة يف أحدارها.االجتماعيه ملا تقوم به من هتيئة الفرص لشرائح ا تم  املخت

فهةي كفيلةة  إ  دورهةا الففيهةي إضةافةو و لقد أدرك الغرب املتقدم أمهية الرايضة كعام  أساسةي يف تفعية  االقتصةاده و 
ابملسةةةامهة يف دفةةة  اقتصةةةاد الةةةبالد إذا مةةةا أاحسةةةن توظيفهةةةا وتسةةةيريها واالسةةةتفادة منهةةةا كوسةةةي  بةةةني ابقةةةي مكةةةو ت 
االقتصةةةاده فاالسةةةتثمار يف ا ةةةال الرايضةةةي أربةةةت لةةةاا جتربتةةةهه ويف العةةةار املتقةةةدم أصةةةبحت األنديةةةة الرايضةةةية تعمةةة   

 كمعسسات اقتصادية وفق برامج وسياسات منظمة من قب  إدارة تعرذ جيداو أهدافها.
لتوفرهةةا علةة  و  لةةوي دةةهدتهنظةةرا للتطةةور الكبةةري ا مةةن أخصةةب ا ةةاالت الةة  ميكةةن أن ميسةةها الفسةةادرايضةةة وتعتةةرب ال

العصةةب الةةرئيي هلةةا وهةةةي  ابألخةةووالةة  مسةةت  اآلفةةةهةةوه  ا ةةاالت كبةةاقي   قةةد عرفةةت الرايضةةةو ه أمةةوال ضةةخمة
أو نظامهةا السياسةي إ   االقتصةاديةمسةتوى تنميتهةا  اخةتالذوتشةري جتةارب الةدول علة  ه دارة ال  تدير دعورااإل

 .هلظهور  مواتية ب  يظهر عندما تكون الظروذعني ي مسياسيرتب  بنظام  أن الفساد ال
وآخةر  صعب الفص  بةني نةو من الامو الفساد العديد من األدكال انطالقا من البعد الوي يقوم عليهه وإن كان و 

 .موجودهوا ما جع  االتفاق حول تعريف موحد ودقيق للفساد غري  هابلنظر لتداخ  املسببات والتأرريات 
 الظةةةاهرة وتغلغلهةةةا يف دواليةةةب االقتصةةةاد الةةةدويل واالقتصةةةادات الوطنيةةةةه كةةةان التحةةةرك العةةةامليومةةة  اسةةةتفحال هةةةوه 

 ملكافحة هوه الظاهرة والسيطرة علة  منابعهةا وجتفيةف مصةادر هويلهةا إحةدى التحةدايت الة  وضةعت علة  أجنةدة
 السةةفاتيةيةا أكثةةر الةةداعمني املناقشةةات ملعسسةة  بريتةةون ووذرق صةةندوق النقةةد الةةدويل والبنةةك الةةدويله اللةةوين اعتةةرب 

 قائةدا النظةام النقةدي والنظةام املةةايل مةةارمكافحةة الفسةاد عامليةا يف ظة  ذرريمهةا الكبةةري علة  االقتصةاد العةاملي مةن كو 
 لتمتد اجلهود ملنظمات غري حكومية محلت عل  عاتقها مهمة التوعية مبخةاطر الفسةاد وسةن اسةفاتيةيات  الدوليني

  ال  تشهد درجات فساد مرتفعة ممثلة مبنظمة الشفافية الدولية. ورمبا اتفاقية األمم املتحدةلدعم الدول  وسياسات 
 اإلطار املرجعي الوي مج  ك  الدول املتقدمة والنامية عل  حةد سةواء ملكافحةة ه تعد2003م الفساد لعا ملكافحة

 .الظاهرة هوه
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 علةةة ه السياسةةةيةه القضةةةائيةه التشةةةريعية....  )االقتصةةةاديةمةةةن جانةةةب آخةةةره كةةةان ل صةةةالحات مبختلةةةف أنواعهةةةا  
اجلرائر من بني الدول ال  صادقت عل  كة  االتفاقيةات املعنيةة فالوطين دورا حموراي يف حماربة هوه الظاهرةه  املستوى

مةةةن اإلصةةةالحاته اعتمةةةادا علةةة  العديةةةد مةةةن اهلياكةةة  املعسسةةةية لقمةةة   جبملةةةة مبكافحةةةة الفسةةةاد إ  جانةةةب قيامهةةةا
 .الظاهرةمرتكيب هوه 

 نطلقةتا املنظومة األخالقيةةه فة ن جة  اإلصةالحات واالتفاقيةات الدوليةةوألن الفساد هو يف حقيقة األمر خل  يف 
الةةة  يات مةةةن تصةةةحيح اخللةةة  املوجةةةود يف أخالقيةةةات األفةةةراد فكانةةةت مواريةةةق أخالقيةةةات املهنةةةة مةةةن بةةةني االسةةةفاتية

يصة  الفهةي مةة التعةاون االقتصةادي والتنميةة صارت دظ  ابهتمام ابلغ لدى منظمات األعماله ورمبةا مبةادم منظ
 .ت نظماامليف هوا اجلانب ضمن مبادم حوكمة 
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ألولا الفصل  

 لفساداإلطار املفاهيمي والنظري ل
 
 داللة الفساد -
 أنواع الفساد -
 مظاهر الفساد اإلداري واملايل -
 أسباب الفساد اإلداري واملايل -
 أاثر الفساد اإلداري واملايل -
-  
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 :هيدمت
للبحة  او خصةب او علة  املسةتوى الةدويله وأوجةدت مناخة إذا كانت األزمات االقتصادية قد أخوت حير االهتمةام  

ه الفسةةةاد ظةةةاهرةفةةة ن  املسةةةتقب .يف مسةةةببات هةةةوه األزمةةةات والتةةةأرريات الناجتةةةة عنهةةةا وكيفيةةةة معاجلتهةةةاه وتفاديهةةةا يف 
العقةود الثالرةة  عنية بشعون االقتصةاد العةاملي يفاحتلت الصدارة لدى ج  الدول ب  لدى مجي  املنظمات الدولية امل

برة للحةةدود االعةة  ا الةة  هثلهةةا جرائمهةةاهتةة األخةةرية يف ظةة  طبيعتهةةا املعقةةدة واملتعةةددة األبعةةاد مةةن  حيةةةه وعامليةةة ذرريا
 .أخرى حية  ضمن ما يطلق عليه ابملمارسات املالية احملرمة مث ق غسي  األمواله الردوة والتهرب الضرييب من

 ا خاصةةة مةةن حيةة هبهةةا واسةةتيعابةةني القنةةوات الةة  تسةةاعد علةة  فهم ويعةةد البحةة  يف داللةةة هةةوه الظةةاهرة مةةن 
 املثلةةة ه ومةةةا يتبةةة  ذلةةةك مةةةن قةةةدرة علةةة  تبةةةين اخليةةةارات رهةةةا والتةةةأرريات الةةة  تنطةةةوي عليهةةةااه مظاههبطبيعتهةةةاه أسةةةبا

 .خلا...اإلدارةظاهرة أارت الكثري من اجلدل بني خرباء االقتصاده االجتما ه  ارخاصة وأ ملكافحتها
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 :داللة الفساد -1-1
 لةةةيي مةةةن اليسةةةري حصةةةر تعريةةةف دقيةةةق وموحةةةد للفسةةةاد مةةةن الناحيةةةة اللغويةةةة وحةةة  االصةةةطالحيةه يف ظةةة  تعةةةدد

حلقةةةة مةةة  موسةةةعة لفةةةك الةةدالالت واملعةةةا  الةةة  حيويهةةةا هةةةوا املفهةةوم الشةةةام  لكةةة  التخصصةةةات والةةةوي أوجةةد 
 .مضامينهواجتهادات عديدة لتحديد  طالمسه

 :الفساد يف السياق اللغوي -1-1-1
 هتةةد دالالت الفسةةاد لتشةةم  العديةةد مةةن املعةةا  خاصةةة يف اللغةةة العربيةةةه والةة  دةةدرت عنهةةا العةةرب قةةدميا بشةةك 

 :وأهم الدالالت ال  تعنيها كلمة الفساد هموس 
 خروا الشيء عن االعتدال أي أن الفساد ضد الصالا؛ -
 جماوزة الصواب والكمةه كما يف قول فسد الرج ؛ -
 الننت والعطبه يف قول العربق فسد اللحم أو اللنب أو حنومها؛ -
 لفسةد"" هللا"ولةو كةان فيهمةا آهلةة إال  القرآنيةةقاالضطراب واخللة ه يف قةوهلمق فسةدت األمةوره مسةتدلني ابآليةة  -

 ؛(22األنبياء: )
 ؛(33املائدة: ) إلاق الضرر ابلغريه يف قوله تعا ق" ويسعون يف األرض فسادا" -
 ؛(41الروم: ) ""ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي النا  اجلوب والقح ه يف قوله تعا ق -
 فسةةةاداه وهةةةو فاسةةةد أيق بطةةة  واضةةةمح ه والفسةةةاد نقةةةيض الصةةةالاه واملفسةةةدة ضةةةدقيةةة ق فسةةةد الشةةةيء يفسةةةد و 

 .املصلحةه واالستفساد خالذ االستصالاه وقالواق هوا األمر مفسدة لكواق أي فيه فساد
 :الفساد يف السياق االصطالحي -1-1-2

  ابلنسبة للعاملني يف حقولإن االجتاه الغالب يف تعريف الفساده واألكثر رواجا من الناحية العملية والسيما 
دذ دقيةق هتة التنميةه هو الوي ينظر إليه علة  أنةهق" إسةاءة اسةتخدام السةلطة مةن قبة  دةخو يف وظيفةة عامةةه 

 ".دخصي أو فئوي وما إليهما نف 
 ولقةد حظيةت ظةاهرة الفسةاد ابالهتمةام الكبةري مةن قبة  املنظمةات الدوليةة الكوميةة وغةري الكوميةةه وقةدمت هلةا
 تعاريف عديدة كلها صبت يف اجتاه واحده وهو أن الفساد جرمية تقوض أسةي ومبةادم العدالةة واإلخةالل ابلقةيم
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 كمةةا تباينةةت وجهةةات النظةةر يف  للمةتمةة .األخالقيةةة ومةةا يتبةة  ذلةةك مةةن تةةدمري بيئةةة اليةةاة اآلمنةةة للفةةرده ومةةن ل 
 .اخل ...يةه القانونيةه االجتماعيةتعريف الفساد انطالقا من القول املعرفية )اإلداريةه االقتصاد

 ويف هةةوا السةةياقه سةةيتم الفكيةةر علةة  أكثةةر التعةةاريف تةةداوال علةة  املسةةتوى العةةاملي والةة  تعكةةي رؤيةةة املنظمةةات 
 .الدولية عل  غرارق األمم املتحدةه صندوق النقد الدويله البنك الدويل ومنظمة الشفافية الدولية

ه "هةو القيةام كعمةال هثة  أداء غةري سةليم الواجةب قاتفاقية األممما املتحممدة ملكافحممة الفسمماد مشرو حسب   1
 اههبة  إساءة استغالل ملوق  أو سلطة مبا يف ذلك أفعال اإلغفال توقعا ملريةه أو سةعيا للحصةول علة  مريةة يوعةد أو
  سةةةواء للشةةةخو ذاتةةةه أو تعةةةرضه أو تطلةةةب بشةةةك  مبادةةةر أو غةةةري مبادةةةره أو أرةةةر قبةةةول مريةةةة ممنوحةةةة بشةةةك أو

 ".دخو آخر لصاحل
 "اسةةتغالل السةةلطة مةةن أجةة  املنفعةةة اخلاصةةة"ه كمةةا عةةرذ علةة  أنةةه سةةوء قالشممفافية الدوليممة منظمةةةحسةةب   2

 اسةةتخدام السةةلطة مةةن أجةة  دقيةةق مكسةةب خةةاصه أو أنةةه السةةلوك البريوقراطةةي املنحةةرذ الةةوي يسةةتهدذ دقيةةق
  ه كما ميكن تعريف الفساد كنه عدم االلترام املتعمد بعدم تنحيةمناف  ذاتية بطريقة غري درعية وبدون وجه حق

 .والعائلية جانبا يف اماذ القرارات مبعرفة املوظفني الكوميني الشخصيةاملصاحل 
"إسةةةاءة اسةةةتعمال الوظيفةةةة العامةةةة للكسةةةب اخلةةةاص"ه فالفسةةةاد حيةةةد  عنةةةدما يقةةةوم  قالمممدويل البنةةةك حسةةةب   3

ابتراز ردوة لتسهي  عقد أو إجراء طرا مناقصةة عامةةه كمةا يةتم عنةدما يقةوم وكةالء أو طلب أو بقبول أو  موظف
االسةةتفادة مةةن سياسةةات أو إجةةراءات للتغلةةب علةة  منافسةةنيه  ردةةاويدةةركات أو أعمةةال خاصةةة بتقةةد   وسةةطاء

العامةة دون اللةةوء خارا إطار القواننيه كمةا ميكةن للفسةاد أن حيةد  عةن طريةق اسةتعمال الوظيفةة  ودقيق أرابا
 ة.بتعيني األقارب أو سرقة أموال الدولة مبادر  وذلك  إ  الردوة

دذ إ  كسةةب الفوائةةد هتةة  عالقةةة األيةةدي الطويلةةة واخلفيةةة املعتمةةدة الةة "ق صممندوق النقممد الممدويلحسةةب   4
 ".ابآلخرينموعة ذات العالقة   بصورة غري مشروعة قانو  من هوا السلوك لشخو واحد أو واألرابا

 رؤيتهةا ركةرت علة  جانةب مةن جوانةب الفسةاد انطالقةا مةن ارالدولية أعالهه أ املنظمات ما يالحظ عل  تعاريف 
 الشةةفافية العامةةة ولةةدورها يف االقتصةةاد العةةاملي خاصةةة مةةا ارتةةب  بصةةندوق النقةةد والبنةةك الةةدوليني. ور تنةةأى منظمةةة

 لتحقيةق فكيةر دائمةا منصةبا علة  سةوء اسةتغالل السةلطةالدولية بتعريفها عةن تعريةف املنظمتةني السةابقتنيه وكةان ال
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 مةاه تعريةف اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاد كةان أ ة  وأكثةر تفصةيال لكنةه يف إطةار ورمبامكاسب خاصة 
 .والعمولةركر فق  عل  جانيب الردوة 

 :ويرى بريكوالمه أن الفساد يف حقيقته يشري إ  نوعني من االحنراذ
إمةا  املقةررةه صةاحب سةلطة يسةتخدم وضةعه القةوي يف إطةار وظائفةه العامةةه أو اخلاصةة لتةةاوز القواعةدسةلوك  -

 لصاله أو لساب دخو آخره أو منظمة أخرى؛
 .دريفه أو التحاي  عل  قاعدة مهنيةه أو مبدأ أخالقي حي  يكون العقاب غري حمدد بدقة -

 :والدين الفساد -1-1-3
 هتكةةرت علةة  دليةة  صةةوره وإبةةراز مضةةار اسةةتثناء تناولةةت الفسةةاد وفةةق ر ؤ يةةة معينةةة ار مجيةة  األداين السةةماوية بةةال 
 تمةة  واإلنسةةانية ككةة . وديننةةا اإلسةةالمي األ ةة ه فصةة  يف هةةوه الظةةاهرة بشةةك  كبةةري وذررياتةةه ابلنسةةبة للفةةرده وا

 وضمن .واألحادي  النبوية الشريفةا يف رؤية رائعة مثلتها اآلايت القر آنية هتوحدد مضامينهاه صورها وذرريا جدا
ورد لفةةظ . سةةنة النبويةةةوال هللاكتةةاب   هةةوا اجلانةةبه سةةيتم الفكيةةر علةة  نظةةرة الةةدين اإلسةةالمي للفسةةاده انطالقةةا مةةن

علةة  صةةيغة  يئةةات الفعةة ه واملصةةدر واسةةم الفاعةة  مفةةردا كةةان أوهب مخسةةني مةةرة القةةرآن الكةةر الفسةةاد واإلفسةةاد يف 
 اجلم .
 يطلقةةان علةة  عةةدة معةةا  وصةةوره مةةاراسةةتقراء النصةةوص القرآنيةةة الةةواردة يف الفسةةاد واإلفسةةاده  لةةو إ  أومةةن 

 :نوكر منها
 هللاعلةة  هةةوا النةةو  مةةن اإلسةةناده مةةن بينهةةاق قةةال  نيةةة القرآنيةةةوتةةدل العديةةد مةةن اآلايت  ؛ابهللالكفممر والشممر   -

 قةالو  ؛(88ل: حمم الن)زد هم عوااب فوق العواب مبا كانوا يفسةدون"  هللاكفروا وصدوا عن سبي    الوينق "تعا 
 قتعةةا ه أيضةةا قولةة ه (71املؤمنممو : )واألرض ومةةن فةةيهن"  ت السةةماواولةةو اتبةة  الةةق أهةةواءهم لفسةدت " قتعةا 

 .(22األنبياء: ) رب العرش عما يصفون" هللالفسد" فسبحان  هللا هلة إاّل ءا"لو كان فيهما 
 "وإذا قيةة  هلةةم ال تفسةةدوا يف األرض قةةالوا تعةةا ق هللاومةةن بةةني اآلايت القرآنيةةة الدالةةة علةة  ذلةةكق قةةال  ؛النفمماق  -

 .(12-11)البقرة:  " 12)هم املفسدون ولكن ال يشعرون مرأال إ  11)مصلحون حنن إمنا
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ض يصةةةةلحون ويسةةةةعون يف األر  مرةةةة زعةةةةم أصةةةةحابه وأهلةةةةه أ وإنوالنفةةةةاق هةةةةو دةةةةر حمةةةةضه فهةةةةو فسةةةةاد وإفسةةةةاده 
 .فيها ل صالا

 عهةد "والةوين ينقضةون تعةا ق هللاوتعرب اآلايت القرآنية التالية عةن ذلةكق قةال  ؛به أ  يوصل هللاقطع ما أمر  -
 الةةدار" بةةه أن يوصةة  ويفسةةدون يف األرض أولئةةك هلةةم اللعنةةة وهلةةم سةةوء هللامةةن بعةةد ميثاقةةه ويقطعةةون مةةا أمةةر  هللا
 أولئةك الةوين  22)أرحةامكم"فهة  عسةيتم إن تةوليتم أن تفسةدوا يف األرض وتقطعةوا  قال تعا قو ه (25: لرعدا)

 .(23-22: حممد) " 23)فأصمهم وأعم  أبصارهم هللا لعنهم
 الةةوين  151)"وال تطيعةةوا أمةةر املسةةرفني تعةةا ق هللاومةةن بةةني اآلايت القرآنيةةة الدالةةة علةة  ذلةةكق قةةال  ؛اإلسممراف -

 قةةوم "إن قةةارون كةةان مةةن تعةةا ق هللاوقةةال  ه(152-151)الشممعراء:  " 152)يف األرض وال يصةةلحون يفسةةدون
 ال هللاابلعصبة أويل القوة إذ قال له قومه ال تفةرا إن مفاده لتنوء  ه من الكنوز ما إنّ اتينآموس  فبغ  عليهم و 

 إليةك  هللااآلخرة وال تني نصةيبك مةن الةدنيا وأحسةن كمةا أحسةن  الدار هللاك "آفيما وابتغ   76)رحنيالف حيب
 .(77-76)القصص:  " 77)املفسدينال حيب  هللاتبغ الفساد يف األرض إن  وال

هللا الةةواردة يف هةةوا النةةو  مةةن الفسةةادق قةةال  آنيةةةالنصةةوص القر  وأهةةم ؛وإهممال  اثممرل والنسمملسممفا الممدماء  -
قةال إ  أعلةم مةا ال  ويسةفك الةدماء وحنةن نسةبح ممةدك ونقةد  لةك  فيهةا "قالوا أجتعة  فيهةا مةن يفسةد تعا ق
علةة  مةةا يف  هللامةةن يعةبةةك قولةةه يف اليةةاة الةةدنيا ويشةةهد ومةةن النةةا  " تعةةا ق وقةةال. (30البقممرة: ) "تعلمةةون

ال حيةةةب  وهللااألرض ليفسةةةد فيهةةةا ويهلةةةك الةةةر  والنسةةة   وإذا تةةةو  سةةةع  يف  204)قلبةةةهه وهةةةو ألةةةد اخلصةةةام 
-204)البقمممرة:  " 206)ي املهةةةاد يفحسةةةبه جهةةةنم ولبةةة  أخوتةةةه العةةةرة ابإلل هللاوإذا قيةةة  لةةةه اتةةةق   205)الفسةةةاد 

ح أبنةاءهم وبّ يستضةعف طائفةة مةنهم يةا  وجع  أهلها ديعاو  األرض "إن فرعون عال يف وقال تعا  أيضاق .(206
 .(04القصص: " )ويستحي نساءهم إنه كان من املفسدين

 سةبي  منةوا وهةاجروا وجهةدوا كمةواهلم وأنفسةهم يفءا"إن الةوين  تعةا ق هللامصداقا لقول  ؛ضعف الوالء والرباء -
دةةيء  والةةوين ءاووا ونصةةروا أولئةةك بعضةةهم أوليةةاء بعةةض والةةوين ءامنةةوا ور يهةةاجروا مةةا لكةةم مةةن واليةةتهم مةةن هللا
 بصةريتعملةون  مبةا وهللا علة  قةوم بيةنكم وبيةنهم ميثةاق الدين فعليكم النصر إاّل  يهاجروا وإن استنصروكم يف ح 

 .(73-72)األنفال:  " 73)يف األرض وفساد كبري تفعلوه تكن فتنة الوين كفروا بعضهم أولياء بعض إاّل و  )72)
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 النةةةا  بعضةةةهم بةةةبعض هللا"ولةةةوال دفةةة   تعةةةا ق هللامصةةةداقا لقةةةول  ؛تمممر  اجلهممماد ودفمممع السممموء عمممن ا تمعمممات -
 .(251البقرة: ) ذو فض  عل  العاملني" هللالفسدت األرض ولكن 

 "أيتهةا تعةا ق هللاكما تروي ذلك قصة سيد  يوسف عليه السالم مة  إخوتةه مصةداقا لقةول ؛  سرقة املال العام -
 محة  بعةري قةالوا نفقةد صةوا  امللةك وملةن جةاء بةه  71)قةالوا وأقبلةوا علةيهم مةاذا تفقةدون   70)العري إنكةم لسةارقون 

 .(73-70 :يوسف) " 73)لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني  هللقالوا "  72)  به زعيم أو 
 األرض ا يف"تلةك الةدار اآلخةرة لعلهةا للةوين ال يريةدون علةوّ  مصةداقا لقولةه تعةا ق ؛العلو يف األرض بغري حق -

 .(83القصص: ) ا والعاقبة للمتقني"وال فسادو 
ا ق تعة  عةن فرعةون وقومةهه كمةا يف قولةه ودلت آايت قرآنية عل  هوا املع  خاصةة تلةك الة  تتحةد   ؛السحر -

 هللا إنّ  فلمةا ألقةوا قةال موسة  مةا جئةتم بةه السةحر  80)فلما جاء السةحرة قةال هلةم موسة  ألقةوا مةا أنةتم ملقةون "
82- س:)يمممون " 82)رمةةون  بكلمتةةه ولةةو كةةره ا الةةقّ  هللاوحيةةق   81)ال يصةةلح عمةة  املفسةةدين  هللا سةةيبطله إنّ 

80). 
الرسةول  علةيهم عةن هللاأما يف السنة النبويةه فقد وردت العديد من األحادي  النبويةه ال  رواها الصةحابة رضةوان 

 :ذلك ونوكر بعض األحادي  الدالة عل   هملسو هيلع هللا ىلص
 والةرام بةني وبينمةا أمةور "الةالل بةني يقةولق ملسو هيلع هللا ىلص هللاه قةال مسعةت رسةول عنهمةا هللا رضةيالنعمةان بةن بشةر  عن -

 ."مشتبهات 
طةاب  األعمةال كالوعةاءه إذا "إمنةا يقولق ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال مسعت رسول  عنهماه هللا رضيمعاوية بن أيب سفيان  عن -

 ".أسفله طاب أعالهه وإذا فسد أسفله فسد أعاله
غريبةاه  بةدأ غريبةا وسةيعود اإلسةالم"إن  قملسو هيلع هللا ىلص هللاقةالق قةال رسةول  عنةهه هللا رضةيعن سه  بن سةعد السةاعدي  -

 نا ".ال قالق" الوين يصلحون عند فساد ه وما الغرابء؟هللافطوىب للغرابءه قالواق اي رسول 
 ".أم  له أجر دهيد "املتمسك بسن  عند فساد قملسو هيلع هللا ىلص هللاقال رسول  هقال عنه هللاأيب هريرة رضي  عن -
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 مفهةوم كمةا أن  هدم  نفي املعةا  الة  وردت يف القةرآن الكةر  للفسةاد ارما يالحظ عل  هوه األحادي ه أ
 سةةةةبحانه وتعةةةةا  ل نسةةةةان يف هللايف الشةةةةريعة اإلسةةةةالميةه مفهومةةةةا دةةةةامال يعكةةةةي حقيقةةةةة اسةةةةتخالذ  الفسةةةةاد
 .كدائهاا وللوظائف املنوط هب ال  كلف القيام ولألدواراألرضه 

 :الفساد عن جمموعة من القائق ميكن حصرها يفوتعرب اآلايت القرآنية الدالة عن 
 سةةبحانه وتعةةا  قةةد خلةةق الكةةون علةة  أحسةةن وجةةه وأقومةةهه وكةةولك ابلنسةةبة ل نسةةانه والةةوي خلقةةه هللاإن   1

 وجةةة  يف أحسةةةن تقةةةو  وعلةةة  أفضةةة  صةةةورة. لةةةوا صمةةة  املفسةةةرون علةةة  أن األصةةة  يف خلةةةق اإلنسةةةان عةةةر املةةةو 
 هةةو الصةةةالا والنظةةةام واجلمةةاله وهةةةي األصةةة  يف اإلنسةةان السةةةالمة والةةةرباءةه واألصةةة  يف عناصةةةره والكةةون بكةةة 

 اإلابحة؛ األدياء
 دائما خالذ األص ؛ اإلنسان هو الوي يقوم إبفساد األرض ابرتكاب أفعال الفساد ال  ذيت  2
 عنهما؛الفساد دائما مي  عن القصد والطريقه واحنراذ   3
 ن الكر  ينبه إ  أمهية الصالا والتحسني لألرضه وهلوا أمر مبعاقبة املفسدين؛آالقر   4
 .وحماربتهتعا  يوجب عل  أويل األمر ومجاعة املسلمني مقاومة الفساد  هللاإن   5
 :أنواع الفساد -1-2

 موحةد ا والقطاعات ال  تنتشر فيها جع  من الصعوبة االتفاق حول حصرهتإن  ولية ظاهرة الفساده وتعدد جماال
 الةوين ا عديةد البةاحثني واملختصةنيهبة  ملعيةار عةاملي يعتةد بةه يف دديةد أنةوا  الفسةاد. فكانةت االجتهةادات الة  قةام

 الرؤيةة تعكةي االت معرفية  تلفةه هي القاعةدة األسةا  يف الوصةول إ  اعتمةاد جمموعةة مةن املعةايري الة   ينتمون
 الفساد.العامة ال  نظر إليها لظاهرة 

  )أو النشاط الوي ال ونستعرض أهم املعايري ال  خلصت إليها جهود الباحثنيه م  الفكير عل  معيار ا
 .عل  املستوى اجلرئي والكلي أو عل  املستوى العاملي واستهالكا قبواللقي أكثر معيار  ابعتباره فيه  ينتشر
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 :تصنيف الفساد حسب املعايري حمدودة االستخدام -1-2-1
 ا خةرباء و تصةني كة  حسةب جمالةه ونظرتةه العامةةه وكمةا وجةدهبة  هثة  هةوه املعةايري خالصةة االجتهةادات الة  قةام

أنةةةوا  الفسةةةاد تبعةةةا ه وتقسةةةم الفسةةةادمفهةةةوم الفسةةةاد صةةةعوبة يف دديةةةده بشةةةك  دقيةةةق فةةةاألمر ذاتةةةه ابلنسةةةبة ألنةةةوا  
 ق درجة التنظيمه درجة اخلطورةه درجة االنتشار ونو  القطا ) قملعايري

 :درجة التنظيا (1
تعةرب  دخصةي أكثةر ممةايشري لكافةة أدةكال الفسةاد الصةغرية والعرضةيةه الة  تعةرب عةن سةلوك الفساد العرضي:  -

 .اخل...حملسوبيةه سرقة األدوات املكتبيةعام ابإلدارة. ومن مظاهرهق احملاابةه ا عن نظام
 إجةراءات  هةو ذلةك الفسةاد الةوي ينتشةر يف اهليئةات واملنظمةات واإلدارات املختلفةة مةن خةالل الفساد املممنظا: -

 مبعة  يوجةد املعاملةةه اءرة مقةدارها وآليةة دفعهةا وكيفيةة إمسبقة وحمددة عل  غرارق الردوةه ال  يعةرذ  وترتيبات 
 .املنظمةمن الفساده وهوا ما تعرب عنه اجلرمية  النو  دبكة مفابطة تدير هوا

واسة  النطةاق لألمةوال واملمتلكةات الكوميةة عةن طريةق صةفقات ومهيةةه أو تسةديد  برة  هةو الفساد الشامل: -
 .اخل...ة بدعوى املصلحة العامةه الرداوىممتلكات عامة إ  مصاحل خاص دوي أمثان صوريةه 

 :املستوى( )أودرجة اخلطورة  (2
 هةةةو فسةةةاد ينتشةةةر يف الةةةدرجات الوظيفيةةةة العليةةةا لةةة دارةه ويقةةةوم بةةةه كبةةةار املسةةةئولني واملةةةوظفني الفسممماد الكبمممري: -

 هوا النو  من الفساد يتشةك  مةن رأ  املةال والسةلطةه أطلةق عليةه الفقةهو  هأو اجتماعية مادية لتحقيق أهداذ
 ترتكب من أفراد حيتلةون مكانةة اجتماعيةة ارجرائم ذي الياقات البيضاء"ه أل" و "الغريب تسمية" جرائم الصفوة

 .والتنظيمات  عالية حي  يستغلون سلطتهم خلرق القوانني
يتعلةةق بتلةةك املمارسةةات الةة  تسةةتهدذ منةةاف  وعوائةةد حمةةدودة يف قيمتهةةا وعةةادة مةةا ينتشةةر يف الفسمماد الصممغري:  -

 .ويرتكب من قب  صغار املوظفني املنخفضةهالدنيا  الوظيفية املستوايت 
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 :االنتشار درجة (3
وال ينةةأى عةةن كونةةه فسةةاد صةةغار  هيقصةةد بةةه مةةا ينتشةةر مةةن مظةةاهر الفسةةاد داخةة  البلةةد الواحةةد الفسمماد احمللممي: -

م بشةةركات أجنبيةةة "بعةةة لةةدول هتتمةة ه ممةةن ال يرتبطةةون يف  الفةةا ذوي املناصةةب الصةةغرية يف اواألفةةراد  املةةوظفني
 .أخرى

وهةةةو الفسةةةاد الةةةوي اخةةةو أبعةةةادا واسةةةعة وكبةةةرية تصةةة  إ  نطةةةاق عةةةاملي ضةةةمن نظةةةام يعةةةرذ  الفسممماد المممدويل: -
تةةةفاب  الشةةةركات احملليةةةة والدوليةةةة والقيةةةادة السياسةةةية فتأخةةةو دةةةك  منةةةاف  ذاتيةةةة متبادلةةةة  وقةةةده ابالقتصةةةاد الةةةر

 .اخلطورة العظم  عل  املدى الواس  كمنت يصعب التفريق بينهما. ويف هوا النو 
سةةةاعدات ومةةةدفوعات غةةةري مشةةةروعة يف إطةةةار التةةةةارة وامل ردةةةاويكاال  تلفةةةةه فقةةةد يكةةةون يف صةةةورة واخةةةو أدةةة 

االستثمار بني الدوله أو يف صورة مرااي تفضيلية يف فةرض التةةارة أو التحيةر لصةاحل اقفاحةات  وتدفقات ة األجنبي
بعةةةض العمةةةالت مةةةن نطةةةاق املعةةةامالت الدوليةةةة ابخلةةةدا . وقةةةد يظهةةةر يف صةةةور أكثةةةر  اسةةةتبعاد اسةةةتثمارية معينةةةة أو

 .واإلنسان والسالا وتبييض األموال ابملخدرات  تمعات مث ق االجتار خطورة عل  ا
 :الرابع: نوع القطاع  املعيار (4
مةن  وهو الفساد املستشري يف اإلدارة الكوميةةه ومجية  اهليئةات العموميةة الة  تتبعهةا وهةو فساد القطاع العام: -

العام  إذ أن القطا ه التنميةه وفيه يتم استغالل املنصب العام ألج  األغراض واملصاحل الشخصية معوقات  أكرب
لقةائمني ل يبدو مرتعا خصبا لالحنرافات اإلدارية والسرقات املالية ألن الافر الفةردي غائةب واملصةلحة الشخصةية

 تمةةةة    املاليةةةةة القانونيةةةةة اجتةةةةاه اعلةةةة  النشةةةةاط االقتصةةةةادي غةةةةري متةةةةوفرة. وال بةةةةد مةةةةن اإلدةةةةارة إ  نفقةةةةات قطةةةةا 
 العامةةةه ذمينةةات اجتماعيةةة...  بكاملهةةاه بينمةةا القطةةا  اخلةةاص متحةةرر مةةن كةة  هةةوه االلترامةةات  )كاخلةةدمات 

 .عليهكام  الضرائب املستحقة   ويتهرب عل  األغلب من دف 
ابستعمال  يعين استغالل نفوذ القطا  اخلاص للتأرري عل  جمرايت السياسة العامة للدولة اخلاص:  القطاع فساد  -

والصةول علة   وهوا ألج  دقيق مصلحة دخصية كاإلعفةاء مةن الضةريبةهه ألساليب من ردوة وهدااي  تلف
 .إعانة
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 والتسةةميات إن قةراءة بسةيطة حملتةوى اجلةدوله تةربز بشةك  جلةي أنةه رغةم اخةتالذ املعةايري املعتمةدة يف التصةنيف 
 مجيعةا تصةب يف اجتةاه واحةد ضةمن رؤيةة عامةة تةنو علة  أن الفسةاد هةو ارة ال  أطلقت عل  أنوا  الفساد إال أ

غري أخالقيةة تسةتهدذ دصةي  منةاف  غةري مشةروعة سةواء كانةت هةوه املنةاف  علة  املسةتوى الشخصةي  ممارسات 
 .العاماملستوى  عل  أو

 :تصنيف الفساد تبعا ملعيار جمال النشاط -1-2-2
 جةة  يعةةد هةةوا املعيةةار األهةةم علةة  اإلطةةالق واألكثةةر اسةةتخداما علةة  املسةةتوى العةةامليه والةةوي لقةةي إمجاعةةا مةةن قبةة 

 أنةوا  الفسةاد تبعةا ملعيةار ا ةال الةويه وفيمةا يلةي اجتمةاعينياملختصني سواء كانوا قانونينيه إدارينيه اقتصاديني أو 
 فيهقش  ين
اإلداري  كام املالية ال  تنظم سري العم يتمث  يف جمم  االحنرافات املالية و الفة القواعد واألح الفساد املايل: (1

املاليةة املخةتو  و الفة التعليمات اخلاصة كجهرة الرقابة املالية كاجلهاز املركةري للرقابةة ومعسساهتاه الدولة واملايل يف
ميكةن مالحظةة مظةاهر الفسةاد ه و الكومةة واهليئةات واملعسسةات العامةة والشةركات  أمةوال بفحو ومراقبةة حسةاابت 

 .اخل...املايل يفق الرداوىه االختال ه التهرب الضرييبه مصيو األراضي
ويتعلةةق مبظةةاهر الفسةةاد واالحنرافةةات اإلداريةةة والوظيفيةةة أو التنظيميةةةه وتلةةك املخالفةةات الةة   الفسمماد اإلداري: (2
العام أرناء ذديته ملهام وظيفته يف منظومة التشريعات والقوانني ال  تغتنم الفرصةة لالسةتفادة مةن  املوظفن صدر عت

 .ابستمرارالقرار واملشرعني ملراجعتها ودديثها  نا ص الثغرات بدل الضغ  عل 
كالقيةام   وتصةرفاتهخصي جمم  االحنرافات األخالقية والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الش الفساد األخالقي:  (3

أو أن  مةةةاكن العمةةة  أو أن صمةةة  بةةةني الوظيفةةةة وأعمةةةال أخةةةرى خارجيةةةة دون إذن إدارتةةةههأيف  ليةةةاءة ابكعمةةةال  لةةة 
 أو أن ميةةةةار  احملسةةةةوبية بشةةةةكلها العامةةةةةهلةةةةه علةةةة  حسةةةةاب املصةةةةلحة  دخصةةةةية يسةةةةتغ  سةةةةلطته لتحقيةةةةق مةةةة رب 

 .واجلدارة اءةالكف الشخصية  دون النظر العتبارات  )احملاابةاالجتماعي 
واملعسسةات  يتعلق ابالخةتالل واالحنةراذ يف توزية  السةلطةه واملسةاءلة املتعلقةة بنظةام الكةم الفساد السياسي: (4

املشةاركة والتعبةري  السلطة. واملساءلة ال  وض  هلا نظام الكم أمام اجلمةاهري واملةواطننيه وحةرايت  وتداول السياسية
ويفتةب علة  اخةتالل منظومةة السةلطة واملسةاءلة السياسةية ه اجلمةاهريا وهارسةها هةوه هبة  تتمتة  والتنظةيم والرقابةة الة 
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العامةة أو اجلماهرييةة  بعيةدا عةن املسةاءلة دخصةية ف إمكانية دقيق النخب السياسية املمسةكة بسةلطات الكةم ملنةا
 هتا.ملمارسا

هةو ذلةك الفسةاد الةوي يةةنةم عةن تركةر السةلطة االقتصةادية يف كيةا ت احتكاريةة تعمةة   االقتصممادي:لفسمماد ا (5
الرقابةةة الكلةةي أو القطةةاعيه وامتالكهةةا هامشةةا تقةةديراي واسةةعا يف القةةرارات الةة  تتخةةوها مةة  ضةةعف  املسةةتوىعلةة  

سةواء كانةت هةوه الكيةا ت مملوكةة للدولةة )مشةروعات عامةة أو هيئةات اقتصةادية  أو  واملساءلة عليها. يصدق هوا
 اخلاص.مملوكة للقطا  

 اهتةةةة يف الالةةةةة األو ه تكةةةةون املشةةةةروعات واهليئةةةةات االقتصةةةةادية العامةةةةة عرضةةةةة للفسةةةةاد يبةةةةدد مواردهةةةةا وإمكانيا -
 ودوهلا إ  رروات خاصة ملن يديرها؛أصال ه  )اململوكة للمةتم 

يف الالةةة الثانيةةةه يكةةون االقتصةةاد ككملةةهه أو قطاعةةات منةةه عرضةةة للسةةيطرة االقتصةةادية الةة  يكةةون ضةةحيتها  -
 احملتكرة .)املستهلكني  الوين يشكلون جانب الطلب عل  ما تنتةه املنش ت اخلاصة ) مجاهري املواطنني

وهةوا ه هوا الفساد هيك  العالقات االجتماعية والقيم واملعايري السةلوكية يصيب الفساد الثقايف واالجتماعي: (6
تمة   ا الفساد ميث  أخطةر أنةوا  الفسةاد علة  اإلطةالقه ألنةه يتغلغة  يف الثقافةة والبيئةة االجتماعيةة فيفقةد من النو 

مةن الفسةاد  ميةة. مثة  هةوا النةو السلوكيات النريهة والفاسدةه واألخالقيات القوميةة وغةري القو  قدرته عل  التميير بني
تمةة   قبةةول ا واحملةةاابةه وهةةو الةةوي ولخةة  الضةةواب  االجتماعيةةة فيوسةة  مةةن هةةو الةةوي يةةرتب  ابلواسةةطة واحملسةةوبية

وضمن معيةار النشةاطه  ا.يريد من نرعة أفراده للتغاضي عنهو ه وتساحمه م  املمارسات والقيم الفاسدة وغري الشريفة
للقطةا  الةوي ينشة  فيةه علة   الفساد البيئي الوي يندرا ضمنه العديد من أنةوا  الفسةاد تبعةايضيف البعض أيضا 

ومهمةةا كانةةت املعةةايري . اخلالغةةاابت... غةةرار اق لفسةةاد يف القطةةا  املةةائيه الفسةةاد يف قطةةا  الطاقةةةه الفسةةاد يف قطةةا 
تضةةمنه كةة  نةةو  تبعةةا  فةة ن املنحةة  الةةوياملعتمةةدة جرئيةةة أو كليةةةه معروفةةة أو غةةري معروفةةةه دةةائعة االسةةتخدام أم ال 

أصةةح و اطرهةةا علةة   للمعيةةار املعتمةةد يوضةةح بشةةك  جلةةي االتفةةاق حةةول مسةةاوم هةةوه الظةةاهرة أو اجلرميةةة بشةةك 
صةةحي  واقتصةةاد األمةةر هةةي احنةةراذ عةةن القةةيم والةةنهج السةةليمة لبنةةاء جمتمةة  ايةةةر يف ارةة تمةة  واالقتصةةاد وأ الفةةرده ا
 ومعاىف.
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 :املايلالفساد اإلداري و  مظاهر -1-3
 تتنةةو  مظةةاهر الفسةةاد اإلداري واملةةايل تنوعةةا كبةةريا وتتةةداخ  مةة  بعضةةها الةةبعض ميةة  يصةةعب يف بعةةض األحيةةان

 بينهةةا خاصةةة تلةةك الةة  تةةرتب  ابملظةةاهر ذات البعةةد الةةدويله والةة  تتخةةو ابإلضةةافة إ  رقةة  نواجتهةةا ابلنسةةبة التفرقةةة
 ه االختال  وغسي  األموال. يف مقاب  ذلكه توجةد مظةاهر أقة  ضةررا وأيسةرعل  غرار مظاهرق الردوة لالقتصاد
وبغةض النظةر عةن التةأرريات اجلانبيةة ه ا املوظةف العةامهبة  ال  ميكن أن تعةرب عةن مجلةة االحنرافةات الة  يقةوم وضوحا
لفة مرتب  بشك  كبري  ا ه جناية أوجنحة ارواجلرئية  ال  ددرها هوه املظاهره إال أن االتفاق حول كو  )الكلية

هناك بعض املظاهر ال  ه و  حية أخرى من ابلقوانني الاكمة واملنظمة لالقتصادات من  حيةه ولالقتصاد العاملي
ال هنةا واالجتهةادات أوسةة   ة ا ا الةدود اإلقليميةة للدولةة ليكةونهتة تتخةو طةاب  اجلرميةة املنظمةةه والة  تتةةاوز ذرريا

 .مث  هوه املظاهر العابرة للحدود للتحكم والسيطرة عل 
 :يف داللة اجلرمية املنظمة وأبعادها قراءة -1-3-1

 ظة  وليةةه صةعبا يفكان اتفاق الفةق   القةانو  علة  تقةد  تعريةف موحةد للةرميةة املنظمةة ومةن وراءهةا اجلرميةة الد
 النهايةةه م ميةة. لكةن يفما من حية  احملتةوى والسةب  املعديةة لةدو  كة  جر هبالتداخ  الوريق بني املفهومني وتقار 

يةةف لكة  جرميةة يصةةب يف السةياق العةةام الةوي قةةد دةد  فيةةه ساسةةية بةني اجلةةرميتني وتقةد  تعر دديةد الفروقةات األ
 .تائجناجلرمية وما يفتب عنها من  هوه

 :املنظمة اجلرمية تعريف (1

جةرائم  قائمةة ومنظمةة الرتكةاب "ك  جرمية ترتكةب بواسةطة دةخو عضةو يف مجاعةة  قارعرفت اجلرمية املنظمة ك
 اه من بينهاق املخدراته الدعارةه التهريبه القمار واالبتراز". هتبوا

 "مجاعةة ذات بنةاء هيكلةي متةدرا مكونةة مةن جمةرمني حمففةني وضةعون لقواعةد ملرمةة دكةم قارة كما عرفت علة  أ
 عن طريق استخدام العنف املنظم".  اراملشروعات اإلجرامية ال  حيتكرو 

 ن فةةرد ابسةةم دولةةة أو بتشةةةي  منهةةاه"سةةلوك إرادي غةةري مشةةرو  يصةةدر عةة  قارةة أمةةا اجلرميةةة الدوليةةةه فعرفةةت علةة  أ
 ويكون منطواي عل  مسا  مبصلحة دولية حممية قانو ". 

 وقةةد اختلةةف الفقةةه حةةول مسةةعولية الدولةةة عةةن اجلرميةةة الدوليةةةه فهةة  تقةة  علةة  عةةاتق الدولةةة أم الفةةرد. وعنةةدما  
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 نظامهةةا األساسةةي ضةةمن مادتةةه اخلامسةةة اجلةةرائم الةة  تنةةدرا ه بةةني1988حمكمةةة اجلنةةاايت الدوليةةة عةةام  أنشةةئت
 جةةةرائم اإلابدة اجلماعيةةةة؛ جةةةرائم ضةةةد اإلنسةةةانية؛ جةةةرائم الةةةرب؛ جةةةرائم يفقنطةةةاق اختصاصةةةها وحةةةددها  ضةةةمن

 العدوان.
 وأمههاقها تتخو اجلرمية املنظمة مناذا عديدةه لع  أدهر : املنظمةمناذج اجلرمية  (2

 :االجتار ابملخدرات :أوالا 
 مةن وتتةوفر جمموعةةه ا سةنواي ماليةني الةدوالرات هبتعترب هوه التةارة رائةة جدا عل  املستوى العةاملي وصةين أصةحا

 منظمةقالعناصر يف هوه اجلرميةه كما هو حال أي جرمية 

 التةةةةدريب والقةةةةدرة علةةةة  االحتيةةةةالاالحةةةةفاذه يةةةةدير هةةةةوه التةةةةةارة أدةةةةخاص حمففةةةةني وعلةةةة  درجةةةةة عاليةةةةة مةةةةن  -
 والتالعب؛

من أهم العناصر املعررة يف لاا أي عملية من عمليات االجتةار ابملخةدراته والة  تتطلةب أدةخاص  التخطي ه -
 كفاءة ودراية جبوانب اقتصادية مهمة؛  ذو

 األطةةراذ املسةةتفيدةميتةةاز هةةوا النةةو  مةةن اجلةةرائم بطبيعتةةه املعقةةدة واملتشةةابكة يف ظةة  تعةةدد  والتعقيةةدهالتشةةابك  -
 والقنوات املعتمدة يف الفويج. واألهم املسعوليات املكلف بتحملها من قب  ك  عضو؛

 جتةةةارة املخةةةدرات رائةةةدة عامليةةةا يف جمةةةال التةةةةارة الدوليةةةة غةةةري املشةةةروعةه والةةة  أصةةةبحت عةةةابرة الةةةدويلهالطةةةاب   -
 وتقودها جمموعات من الصعب اخفاقها يف ظ  تنظيمها؛ه للحدود

جةرء  تةدويرا ولالقتصةاد العةاملي برمتةه يف ظة  هبح املادي الكبةريه تةدر هةوه التةةارة إيةرادات ضةخمة ألصةحاالرب -
 .مشرو  من هوه اإليرادات يف عةلة االقتصاد العاملي عن طريق تبييضها ودويلها إ  أموال ذات مصدر

 قاالجتار ابألشخاص واستغالل بغاء البشر :اثنياا 
 الظةةةاهرة أكثةةةر انتشةةةارا يف ظةةة  الةةةروب والنراعةةةاته ومشةةةاك  البةةةع  والفقةةةر املةةةدق  الةةة  عرفتهةةةاأضةةةحت هةةةوه  -

من الدول النامية. وم  انتشار ظاهرة اهلةرة غري الشرعيةه توس  جمال االجتار ابلبشر سواء كانوا أطفةاال  العديد
 وتتخةوله ال كي دةك  مةن األدةكااإلنسانية و نساء واستخدامهم يف  تلف األعمال ال  ال ترق  ملستوى  أو

 قمنهاهوه اجلرمية عدة صور 
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 استخدام النساء يف عمليات الدعارة مبختلف أنواعهاه وبيعهن واملتاجرة كجسادهن؛ -

 املتةةاجرة ابألطفةةال بغةةرض التبةةين أو بةةيعهن لعةةائالت معينةةةه فضةةال عةةن اسةةتخدامهم يف عمليةةات السةةخرة ونقةة  -
 األسلحة؛

 األطفال والنساء يف ظ  رواا جتارة األعضةاء البشةرية علة  املسةتوى العةاملي مة  الاجةة املترايةدةاالجتار كعضاء  -
 .ألعضاء بشرية من قب  الكثري

 :االجتار ابألسلحةاثلثاا: 
 الشةرقي الرب العاملية الثانيةه ودخول العار يف حةرب ابردة كةان التسةابق فيهةا حممومةا بةني املعسةكرين ايةر عقب

 ودعةم التسةلح )الوالايت املتحدة األمريكية  وك  الدول السةائرة يف فلكيهمةا مةن أجة  )االداد السوفيايت  والغريب
لتشةةةهد صةةةناعة . القةةةوميا الربيةةةة موفةةةا أو توقعةةةا ألي حةةةرب ميكةةةن أن تقةةة ه أو مةةةن أجةةة  ضةةةمان األمةةةن هتقةةةدرا

مةن أجة  تعريةر  واملتقدمةة كبري ملختلف الةدول الناميةةاألسلحة تطورا كبريا وازدهارا منقط  النظري يف ظ  اإلقبال ال
الدول النامية ذيت  ألغلب ترسانتها من  تلف األسلحة. وقب  انتهاء القرن العشرينه كانت ميرانيات وزارة الدفا 
وا السةوء هبة  ر يكةن األمره يف مقدمة النفقات الكومية هلوه الدول عل  حساب نفقات التعليم والصحة. بيد أن

حمتملةةة وتعطةةي  إرهابيةةة كانةةت تعةةرز أمنهةةا الةةداخلي واخلةةارجي مةةن أي هةمةةات   ارةة  الةةدول الناميةةة علةة  اعتبةةار أيف
 .الدول العربية يف هوا املنح  أفض  منوذا عل  ذلك 

 ن جتةةةارة األسةةةلحة غةةةري املشةةةروعةه منةةةت وازدهةةةرت يف بيئةةةات غةةةري مسةةةتقرة سياسةةةيا خاصةةةة يف دول أفريقيةةةا الةةة لكةةة 
 مه ال يف أفريقيةةاهتووجةةد ابرو ت السةةالا يف هةةوا اجلانةةب مةةالذا آمنةةا للةةفويج لتةةةار  هوالنراعةةات الةةروب  أرقلتهةةا
 ازدهةار ولكن يف د  بقا  العار خاصة م  تنامي عم  املنظمات اإلرهابية ال  أصبحت طرفا رئيسا يف فحسب

 .يه االجتماعي والبيئي للعار كسرهالتةارة ال  تعد خطرا حقيقيا عل  األمن واالستقرار االقتصاد هوه
 :تصنيف مظاهر الفساد اإلداري واملايل -1-3-2

 مةةةةن الواضةةةةحه أن بعةةةةض مظةةةةاهر الفسةةةةاد اإلداري واملةةةةايل تتةةةةةاوز الةةةةدود اإلقليميةةةةة للدولةةةةة لتصةةةةبح ظةةةةاهرة عةةةةابرة 
 ا مةن قبة  أكثةر مةن دولةة علة  غةرارقهبة للحدود. يقتف  أررهاه ويتحدد جمال عقوبتهاه واألطراذ املسعولة عةن ارتكا

 املال العام. برالردوةه غسي  األموال و 
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ال  ة ا ال اإلقليمةي للدولةة. وإن كةان دديةد ذلةك متوقةف علة  ة ظةاهر يقتصةر ذرريهةا علة  امقاب  ذلةكه بعةض امل
 قسمنيق الوي متو به هوه املمارسات. وضمن هوا املنح  سنحاول تصنيف مظاهر الفساد اإلداري واملايل إ 

 اخل؛...ويرمظاهر ذات ذرري متعدد األبعاده عل  غرارق الردوةه غسي  األمواله االختال  والتر  -

 االحنرافةات  التبةاطع يف الةاز املعةامالته قمظاهر ذات ذرري حمدوده ذات ذرةري سةليب ذي بعةد واحةد علة  غةرار -
 .اخل...إفشاء أسرار الوظيفةه عدم احفام أوقات ومواعيد العم  اإلداريةه

 :املظاهر ذات التأثري متعدد األبعاد (1

 االبتةرازهه الردةوةه غسةي  األمةواله اخةتال  املةال العةام غرارقسيتم الفكير يف هوا اجلانب عل  بعض اجل رائم عل  
 .احملسوبيةالتروير و 

 :: غسيل األموالأوالا 

 هةوتعترب ظةاهرة غسةي  األمةوال مةن قبية  اجلةرائم املنظمةةه والة  يصةنفها الةبعض ضةمن التةدفقات املاليةة احملرمةة كمةا 
 والتنمية.الال م  منظمة التعاون االقتصادي 

 مةنمتحصةلة  ارة "العملية ال  مبقتضةاها يةتم نقة  أو دوية  األمةوال املثبتةة يف كو  قاروتعرذ ظاهرة غسي  األموال ك
إخفةاء  دذ التعتةيم أوهتة مصدر غري مشرو  أو من نشاط إجراميه أو مرا األموال املشةبوهة كمةوال نظيفةة. وذلةك 

وجرميةة تبيةيض األمةوال تتخفة  يف الغالةب وراء إحةدى األقنعةة اخلمسةة الة  يكفة   هحقيقة طبيعة ومصدر األمةوال"
 التمويه عن القيقةق أي قنا  منها يف ضمان

 حمةالت  حية أو ه تتخف  اجلرمية خلف قنا  اقتصادي تتعدى مالحمه ك دارة املطاعم أو الكازينوهات أوفمن   -
 وقةةد يتعةةدى األمةةر هةةوه األنشةةطة االقتصةةادية الففيهيةةة واالسةةتهالكية إ  أنشةةطةه وهرات  ةة األلبسةةة الفةةاخرة أو ا

تمة  يتشةك  نسةيةها التحة   ررة داخة  ااألمةر خلةق قةوى اقتصةادية مةع  ايةةر أخرى إنتاجيةةه وهةو مةا يعةين يف
 هدمة   ةاطر مجةة لعة  أبرزهةا نشةوء دةالف بةني اجلرميةة واالقتصةاد الظةاهرة ومث  هةوهه رروات غري مشروعة من

هولة غةري املتوقعةة  غري املعلنة ورمبا غري املعروفةه واآلفاق ا واالنتماءات  وهو دالف حمفوذ ابألهداذ الغامضة
 .املفتوحة عل  مصراعيها
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 من  حية انيةه متفي جرمية تبييض األموال خلةف قنةا  مصةريف وتكةاد تكةون املعسسةات املاليةة واملصةرفية هةي -
د األموال غةري املشةروعة جةوا يف أحضان املعسسات جت الوي تنمو فيه وتتكارر فيه جرمية تبييض األموال لوس ا

مةةا تتيحةةه هةةوه املعسسةات املصةةرفية مةةن ضةةما ت  خةالل مةةان والكتمةةان والسةريةه ويبةةدو ذلةةك مةةنألفريةدا مةةن ا
 ة.قابليتها للتةرئ وعدم الكتمان والسرية بفض  مبادم سرية الساابت املصرفية

 اسةةتظهار صةةوره وسةةرب أغةةواره. ولعةة  هةةواومةةن  حيةةة الثةةةه تتخفةة  اجلرميةةة خلةةف قنةةا  اجتمةةاعي ال يصةةعب  -
 إنسةانية لصةاحل/هو أكثر أقنعة تبييض األمةوال خطةورة مةن حية  أنةه يسةهم يف إضةفاء دةرعية اجتماعية القنا ه
ويتمث  هوا القنا  يف القيام بتبييض األموال غةري املشةروعة مةن  املنظمةاملخدرات وغريهم من رواد اجلرمية  أابطرة

انيةةه واملعسسةات العالجيةة مبختلةف  ق إنشةاء املستشةفيات ا مثة أو األعمال اخلرييةةه خالل بعض املشروعات 
 .صورهاه ومعسسات رعاية األيتام والفقراء

 مةن ومن  حية رابعةه ميث  القنا  الدويل لنشةاط تبيةيض األمةوال أمةرا ال ميكةن جتاهلةه. ولرمبةا اسةتوعب مةا عةداه -
 ة يتم التخطي  واإلعداد ل تنفيوها بواسةطة مجاعةات إجراميةة منظمةةأخرى. فتبييض األموال جرمية منظم أقنعة
 فيها األدوار عرب أكثر من جهةه كما تتبعثر أركان اجلرمية وعناصرها عل  أكثر من دولةه وهو مةا يعةين يف تتوز 

 .أو اتسا  نطاق آارها اراملطاذ تدويال للةرمية سواء من حي  تنفيو أركا ايةر

 وأخةةريةه فةة ن القنةةا  الةةدويل لنشةةاط تبيةةيض األمةةوال ليريةةد لةةيي فحسةةب يف إخفائةةه بةة  يف ومةةن  حيةةة خامسةةة -
"تبيةةةيض األمةةةوال هةةةو دةةةالف غةةةري مشةةةرو  بةةةنيق اجلرميةةةة  وقيةةة قه وإضةةةفاء مظةةةاهر الشةةةرعية والمايةةةة عليةةة  دعمةةةه

بةةني ه و اصةةه ونظمةةهجلرميةةة والقطةةا  املصةةريف يف أدخه ااالجتمةةاعي اجلرميةةة والعمةة ه اجلرميةةة والسياسةةةه واالقتصةةاد
 ".اجلرمية وظاهرة العوملة أو التدوي 

 :: الرشوةاثنياا 
ه تعةةةد الردةةةوة مةةةن مظةةةاهر الفسةةةاد اإلداري واملةةةايل الةةة  حظيةةةت ابهتمةةةام كبةةةري مةةةن قبةةة  مجيةةة  الفةةةاعلني اقتصةةةاديني

ق"اجتةةار ارالردةةوة كوتعةةرذ ه ا السةةلبية واخلطةةرية علةة   تلةةف اجلوانةةب الياتيةةةهتةة وسياسةةيني يف ظةة  ذرريا اجتمةةاعيني
املخولةةة لةةه مبقتضةة  تلةةك  السةةلطات  املوظةةف العمةةومي ومةةن يف حكمةةه ابلوظيفةةة املوكولةةة إليةةه أو ابألحةةرى اسةةتغالل
وعةدا أو عطيةة ألداء عمة  مةن أعمةال  الوظيفة لسابه اخلاصه وذلك حني يطلةب لنفسةه أو لغةريه ويقبة  أو اخةو
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ومةن الناحيةة ". ل خالل بواجبات وظيفتةه المتنا  عن ذلك العم ه أووظيفتهه أو يرعم أنه من أعمال وظيفته أو ل
خاصةة لةيحكم لةه  "مةا يةدف  مةن مةال إ  ذي سةلطان أو منصةب أو وظيفةة عامةة أو قارة الشرعيةه تعرذ الردةوة ك

نبوية دةريفة وقد وردت آايت قرآنية وأحادي  ه أو عل  خصمه مبا يريد هو أو ينةر له عمال أو يعخر لغرميه عمال
ا إ  الكةةام لتةةأكلوا فريقةةا مةةن هبةة  ابلباطةة  وتةةدلوا بيةةنكم "وال ذكلةةوا أمةةوالكم قا يف دةةر  الردةةوة مصةةداقا لقولةةه تعةة 
 .(188 البقرة:) أموال النا  ابإلل وأنتم تعلمون"

لةم أنبتةه السةحت كة  ق "ملسو هيلع هللا ىلصقال النةيب  قالقنه أ ه-عنهما  هللا رضي-ابن جرير عن ابن عمر ىومن السنةه ما رو 
 ".فالنار أو  به. قي  وما السحت؟ قال الردوة يف الكم
 ويرجعهةةاه وذلةةك وفقةةا الخةةتالذ وجهةةات نظةةر كةة  ابحةة ه وتباينةةت آراء البةةاحثني حةةول أسةةباب الردةةوة ودوافعهةةا

 إ ق البعض
 الشةرطة ل ورجةالضعف اإلميان وانعدام الواز  الديينه حي  أن ضعف اإلميان لدى طائفة من املوظفني والعما -

أفقةةةدهم الةةةواز  الةةةديين. والضةةةمري الةةةي املتقةةةده ميةةة  ال يسةةةتطيعون مقاومةةةة طغيةةةان املةةةادةه واحنرافةةةات  وغةةةريهم
 من مساسرة الردوة؛ والرائشني الرادنيه

 اجلهةةة  رطةةةورة تعةةةاطي الردةةةوةه إن جهةةة  كثةةةري مةةةن النةةةا  رطةةةورة الردةةةوة مةةة  مةةةا فيهةةةا مةةةن أكةةة  أمةةةوال النةةةا  -
 تم ؛ والوي صب أن يكون معلومات من الدين ابلضرورةه يعد سببا من أهم أسباب تفشيها يف ا ابلباط ه

 املعامالت وقضاء الاجاته من قبة  بعةض مجهةور املةراجعني يةدفعهم إ  تقةد  الردةوةه اءراالستعةال عل  إ -
 لو صربوا لكان خريا هلم؛ مرأ م 

 نةةا  تةةدفعهم املماطلةةة والتسةةويف مةةن بعةةض مةةوظفي الدولةةة إ  دفةة  ردةةوةالتسةةويف واملماطلةةةه فةةالكثري مةةن ال -
 مه وقضاء حوائةهم م  علمهم أن ذلك حمرم درعا؛هتمعامال إللازها أيسر الطرقه وأسرعها  ابعتبار

 ضعف األجوره يلحظ يف كثري مةن الةدول أن رواتةب املةوظفني ال تواكةب االرتفةا  املترايةد واملسةتمر يف األسةعار -
 حةةق ارةة ا وكأهبةة  م املعيشةةية ممةةا يةةدفعهم للردةةوةه بةة  املطالبةةةهتاملعيشةةةه وابلتةةايله فهةةي ال تفةةي ابحتياجةةا ىومسةةتو 

 م  علمهم مرمتها؛ مشرو ه
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 لقويضيف البعض أن األسباب ترج  
 ضعف الرقابةه اإلدراذ وعدم متابعة األعماله وعدم السعي لكشف االحنرافات والد منها؛ -
 العم  خالله؛ إللازه والتعقيد والبريوقراطيةه وعدم دديد اخلطواته والوقت املطلوب اإلجراءات كثرة  -
 لتقدير املوظف؛ وبدقة وتركهاات بوضوا عدم دديد االختصاصات واملسعولي -
 عدم وض  الرج  املناسب يف املكان املناسبه وعدم إملام الرؤوساء كعمال املرؤوسني؛ -
 لعرض والطلب؛اختالل التوازن بني ا -
 .الثغرات يف بعض القوانني واللوائحه وسوء التنظيم -
 :: اختالس املال العاملثاا اث

اعتةداء املوظةةف  رائم املضةةرة ابملصةلحة العامةةه فهةةي هثة اجلة تعتةرب جرميةة اخةتال  األمةةوال العامةة أو اخلاصةة مةةن بةني 
ال ترتضةيه  جر ل ع املعد له قانو ه والتصرذ فيهعل  مصيو املال العام أو اخلاص. وذلكه بتحويله عن الغرض 

واخةةو فعةة  االخةةتال  يف جرميةةة اخةةتال  ه املصةةلحة العامةةةه وغالبةةا مةةا يكةةون خائنةةا لألمانةةة املوضةةوعة بةةني يديةةه
 قأرب  صور هي مكافحة الفساد يف اجلرائر ا للةا  مكم وظيفته أو بسببها يف قانونهب املمتلكات ال  عهد

 ائيةةر يتحقق بتحوي  األمني حيازة املال املعهن عليه من حيازة وقتية عل  سبي  األمانة إ  حيازةاالختال ه و  -
 سبي  التمليك؛ عل 

 الك الشةيء أي إبعدامةه والقضةاء عليةه أو اإلحةراق أو التمريةقه أو أي تصةرذ مةن دةأنههبة  اإلتةالذه ويتحقةق -
 ائيا؛ر يفقد الشيء حةيته وقيمته أن

 التبديده ويتحقق م  قام املوظف ابستهالك املال الوي أؤهن عليهه أو ابلتصرذ فيه تصرذ املالك يف ملكه؛ -

 االحتةاز بدون وجه حقه ال يشفط دائما االستيالء عل  املال وتبديدهه ب  يكفةي احتةةازه الةوي يةعدي إ  -
ال  لةةه بةة  احتةةةاز الشةةيء يفيةةد أن نيةةة املصةةلحة الةة  أعةةد املةةال خلةةدمتها ولةةيي يف احتةةةاز املةةال اخةةت تعطيةة 
 .غري راغبة يف التصرذ فيه والظهور مبظهر املالك القيقي لالستيالء عل  املال العام مازالت اجلا 

 وضةةمن اجلةةةرائم املرتبطةةةة ابملةةةال العةةةامه توجةةةد جرميةةةة االسةةةتيالء علةةة  املةةةال العةةةامه ويقصةةةد ابالسةةةتيالءه ضةةةم دةةةخو
 النصةبه مبادرة جرءا من املال العام إ  مالةه اخلةاصه ويكةون االسةتيالء بطةرق متعةددةه منهةاق االخةتال ه بصورة
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 . وقةةد يكةةون االسةةتيالء بطريقةةة غةةري مبادةةرة كةةأن يسةةه  لشةةخو آخةةر الصةةول علةة  املةةال العةةام مقابةة االحتيةةال
 قجرمية اختال  املال العام يفمتلف جرمية االستيالء عل  املال العام عن ه و عل  جرء منه الصول

 جرميةةة االسةةتيالء علةة  املةةال العةةامه املةةال لةةيي مةةوزة اجلةةا  عكةةي االخةةتال  أيةةن يكةةون املةةال دةةت يةةد اجلةةا  -
 عم  من أعمال وظيفته؛ وبسبب

 يف جرميةةة االسةةةتيالءه صةةب أن يكةةةون اجلةةةا  موظفةةا عامةةةا فيشةةةفط التعاصةةر الةةةرمين بةةةني ارتكةةاب اجلرميةةةة وصةةةفة -
 العةةامه وإذا ارتكبةةت اجلرميةةة يف وقةةت كانةةت قةةد احنسةةرت عةةن املوظةةف العةةام فيةةه هةةوه الصةةفة فةةال تقةةوم املوظةةف
 اجلرمية؛

 أن يق  االستيالء عل  مال ماداي منقوال فال تق  اجلرمية عل  العقارات؛ -

 بسةةبب ال يلةةرم لقيةةام جرميةةة االسةةتيالء علةة  مةةال عةةام أن يكةةون املةةال املسةةتو  عليةةه موضةةوعا دةةت يةةد املوظةةف -
 فيكفةي صية جرمية االختال ه أما املال حم  االستيالءافتلك خ هوظيفته أو مبقتض  اختصاصات هوه الوظيفة

 أن يكون عم  املوظف هو الوي سه  له االستيالء عليه؛

  جنايةه أماتتحدد جرمية االستيالء تبعا لتوافر نية التملك أو ملفهه يف حني تتوافر نية التملك تكون اجلرمية  -
 .حني تتخلف النية فتصبح اجلرمية جنحة

 :رابعا: التزوير
 أضةةحت جرميةةة الترويةةةره مةةن أخطةةةر اجلةةرائم وأكثرهةةةا تةةدمريا حملركةةةات االقتصةةاد القةةةومي ألي دولةةة خاصةةةة مةة  تعةةةدد

 هتةد والترويةر لةيي جرميةة وليةدة اليةوم أو القةرن الةادي والعشةرينه بة  هةي جرميةة عنهةا.أساليبها واألطراذ املسعولة 
 بسةةيطا أو ا مة  تطةةور اإلنسةانيةه وأاي كةةان نةو  الترويةةرهتجةوورها للحضةةارات القدميةة لتتطةةور وتتنةو  أسةةاليب ممارسةةا

 .تم  والدولة خالقية للفرده وااألمر يعرب عن خل  يف املنظومة األ ايةر معقداه خطريا أو عد  اخلطورةه ف نه يف
 تغيةري القيقةة بقصةد الغةح وإبحةدى الطةرق الة  عينهةا" من منظور قانو ه يعرذ التروير كنةهق تعريف التزوير: (أ

 ".القانونه تغيريا من دأنه أن يسبب ضررا

 أنةةةه هآو ر تغيةةةري القيقةةةة بتحسةةةني الشةةةيء ووصةةةفه رةةةالذ صةةةفتهه حةةة  ويةةة  إ  مةةةن مسعةةةه أ" ويعةةةرذ أيضةةةا كنةةةهق
 ".رالذ ما هو بهه بقصد الغحه مما يفتب عليه ضرر وظلم
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  يتخو التروير دكلني أساسينيق التروير املادي والتروير املعنوي. وك  دك  ينطوي عل  أشكال التزوير: (ب
 قجمموعة من الصور أو األساليب

أو  التعدي  هو التروير الوي ال يتم إال بفع  ظاهر حمسو  يدركه الي ابلرايدة أو الدذ أو التزوير املادي، -
كي أمةر  أو إبنشاء ديء غري موجود. فال بد أن يكون التروير قد أحد  تغيريا ميكةن أن يدركةه اجلمية  ابلعةني

يف حمةة   أرةرا ملعنيةة ألنةه يةفكحمسةو . ولةولكه فة ن هةوا النةو  مةن الترويةر يكةون اكتشةةافه يسةريا علة  اجلهةات ا
 .التروير من خالل دلي  ملمو 

 قأهم صور هوا النو  ومن
 لآلخةةر وضةة  إمضةةاءات أو أختةةام أو بصةةمات مةةرورة. ويف هةةوه الالةةةه يقةةوم املةةرور بوضةة  خةةتم أو توقيةة  أو بصةةمة

 رضاه؛دون وجه حق وبغري 
 إ  حمةةررة الكلمةةات. وتةةتم هةةوه العمليةةة بنسةةب بيةةا ت يف وريقةةةتغيةةري احملةةررات أو األختةةام أو اإلمضةةاءات أو زايدة 

 ابلتعةةدي ه ابلةةوذه املةةوقعني عليهةةا دون أن تصةةدر عةةنهم. هةةوه العمليةةةه تشةةم  علةة  تغيةةريات ماديةةةق ابإلضةةافةه
 ...اخل.االصطنا 

ه أرةره  يدركةه البصةره هو ك  تغيري للحقيقة يف مضمون احملرر ومعناه وظروفه ومالبساته تغيريا الالتزوير املعنوي -
ه كاذبةةة  ويف هةةوه الالةةة ال يشةةفط أن يكةةون الترويةةر يف مةةادة احملةةرر بةة  قةةد يتضةةمن املسةةتند بيةةا ت وتصةةرحيات 

ومةن ه القيقةةواكتشاذ هوا الترويةر مةن الصةعوبة مية  حيتةاا إ  ممارسةة ودراسةة ومة  وتنقيةب للوصةول إ  
 ....اخلاقعة مرورة يف صورة واقعة صحيحةانتحال دخصية الغريه جع  و  أساليبهق

 :خامسا: احملسوبية
بشةك   ايله ويف معسسات القطةا  العةامتعد احملسوبية من أكثر مظاهر الفساد اإلداري واملايل انتشارا يف عصر  ال

جتةةور  علةة  خةةاص يف الةةدول الناميةةة. وقةةد سةةاعد املنةةا  املتسةةم بعةةدم االسةةتقرار االقتصةةاديه االجتمةةاعي والسياسةةي
ولرمبةةا لةةيي مةةن السةةهولةه دديةةد النتةةائج املفتبةةة فعةةال عةةن هةةوه ه هةةوه الظةةاهرة يف ظةة  غيةةاب آليةةات للرقابةةة واملتابعةةة

معطيةةةات معكةةةدة مةةةن اجلهةةةات الرمسيةةةةه وأيضةةةا مةةة  اخةةةتالذ النظةةةرة  وتقةةةديرها تقةةةديرا حقيقيةةةا مةةة  غيةةةاب الظةةةاهرةه 
 .مشروعاه ومن يراها حقا غري مشرو  احق هااللمحسوبية بني املوظفني العموميني بني من ير 
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دون  أو عائلةةه"تنفيو أعمال لصاحل فرد أو مجاعة أو جهة ينتمي هلا الشخو مث ق حةرب  قارك احملسوبيةتعرذ و 
إداري غةري  "سةلوك قارة ابملوظةف العةامه ف نةه ميكةن تعريفهةا ك ترتبطة اوطاملةا "ه أن يكون مستحقا أو مستحقني هلا

علة   وذلك بناءو  لغري مستحقيهاه ودون التالؤم بني الكفاءات واملنصب املطلوب  الوظائف مشرو  قائم عل  إسناد
 ".أو من مصدر ذي نفوذ معينة توصية من جهة

 الفسةاد ن احملسوبية من جةرائم الفسةاد اإلداري واملةايل الة  تعةد قامسةا مشةفكا بةني جةرائمف وضمن رؤية قائمة عامةه 
 متعةةددة وقةةد يكةةون جلرميةةة احملسةةوبية آارا سةةلبية همتعةةددة األبعةةاد وذات بعةةد واحةةد علةة  حسةةب جمةةال اسةةتخدامها

 .القومي االقتصاد خاصة عند وصول موظفني غري معهلني ملناصب عليا ضمن قطاعات هث  ركيرة هتص  للخطرية
 ملشةاري ا ولع  الشواهد عديدة من الدول العربيةه والنماذا الية ال  كانت هلا صفتها الكربى يف مسار العديد من

 عةةةدة  العديةةةد مةةن الةةدول العربيةةةة بةةنيوالصةةفقات العموميةةة وال أدل علةةة  ذلةةك مةةةن مجةة  أبنةةاء الةةةوزراء والرؤوسةةاء يف
 .م  أن أغلبيتهم غري مستحقني هلا مناصب

 قوصتم  يف جرمية احملسوبيةه رالرة أطراذ رئيسة ك  طرذ مستفيد بطريقة معينة
 يف هدفه األساسي هو دصةي  منصةب إداري بغةض النظةر عةن الطةرق املتبعةة املوصى له )املوظف العام مثال(: (أ

 ذلك؛
 وعةةادة يكةةون دةةخو لةةه ذرةةري ونفةةوذ سةةواء داخةة  اإلدارة املعنيةةةه أو مةةن خةةارا (:)الوسممي مصممدر التوصممية  (ب

 ومث  هعالء األفراد مله نفوذ يستطيعون من خالله تغيري القرارات كما حيبون ويرضون؛ اإلدارةه
 .عادة يكون عل  عالقة وريقة مبصدر التوصيةه وقد يكون أعل  منه نفوذا مدير املؤسسة(: )أواملسؤول  (ج

ممارسةات  وال  تشهد ويف اجلرائره تنتشر ظاهرة احملسوبية بشك  كبري خاصة يف جمال مسابقات التوظيف والتعينيه
األهةةداذ الةة   العديةةد مةةن األطةةراذ ذوي النفةةوذ يف إجةةراء املسةةابقاته وتغيةةري النتةةائج حسةةبويةةدخ  ال مسةةعولةه 

أي خةربة  ميلكةون وهوا مةا جعة  القطةا  العةام يةرزا دةت وطةأة مةوظفني عمةوميني غةري أكفةاءه واله يطمحون إليها
 ا.فكانت النتائج سلبية جد

 ظةةةةةاهرة احملسةةةةةوبية بشةةةةةك  عةةةةةامه هةةةةةو نتيةةةةةةة حتميةةةةةة لسلسةةةةةلة مةةةةةن املتغةةةةةريات االقتصةةةةةاديةه االجتماعيةةةةةةإن تفشةةةةةي 
 .ا من املتغريات املتأررة جدا بظاهرة الفسادهتوالسياسيةه وال  تعد يف حد ذا
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الصةورة  وترتب  ابحملسوبية بشك  كبري ما يعرذ ابلوساطةه حي  يصعب يف بعةض األحيةان الفصة  بينهةا وتتقةارب 
خاصةةة  ينهمةةا أكثةةر فةةأكثر لتعةةربا عةةن وجهةةان لعملةةة واحةةدة. حيةة  قةةد دةةد  الوسةةاطة واحملسةةوبية يف آن واحةةدهب

 .عندما يكون املوظف املوص  له قريب وغري كفع
 "التةدخ  لصةاحل فةرد مةا أو مجاعةة دون االلتةرام كصةول العمة  والكفةاءة الالزمةة مثة ق تعيةني قارة وتعرذ الوساطة ك

 ةقوعادة يتم التميير بني نوعني من الوساطه  ألسباب تتعلق ابلقرابة أو االنتماء الريبدخو يف منصب معني
  الوساطة احملمودةه هي مساعدة دخو ما للحصول عل  حق يستحقه وال يستطي  وحده الصول عليه -

 إلاق الضرر ابلغري؛ دون
  عليه مما يتسبب يف إلاقالوساطة املومومةه هي حصول دخو عل  حق ال يستحقه أو إعفائه من حق  -

 .ابآلخرين. وهوه الوساطة هي ال  يعاقب عليها القانون يف الغالب الضرر
 خاصةة تمعةات  وترتب  بظاهريت احملسوبية والوساطةه ظاهرة احملاابة ال  أضحت من بني املظاهر املتفشةية يف جة  ا

 ابلصةةةفقات  خاصةةةة يف حديثةةةه عةةةن اجلةةةرائم املتعلقةةةةالعربيةةةة منهةةةا. وقةةةد أدةةةار إليهةةةا املشةةةر  اجلرائةةةريه وحةةةددها بدقةةةة 
 .العمومية

 طرذ " الفة التشري  والتنظيم الوي حيكم الصفقات العمومية من قارتعرذ احملاابة يف جمال الصفقات العمومية ك
أو  الدولةةة املوظةةف العمةةوميه املكلةةف إببةةرام الصةةفقة أو تنفيةةوها أو مراجعتهةةا مةةن أجةة  إعطةةاء أحةةد املتعةةاملني مةة 

 .ا العمومية امتيازات غري مربرةهتإحدى هيئا
 :املظاهر ذات التأثري احملدود (2
 هه وهةةي مةةن قبيةةة تعكةةي هةةوه املمارسةةات جممةة  االحنرافةةات التنظيميةةة الةة  تنةةتج عةةن أداء املوظةةف العةةام لوظيفتةة  

يفتةب  يعةرذ االحنةراذ كنةه سةلوك ال  تعرر بشك  سليب يف جمةرايت  تلةف العمليةات والة  يتبةاين ذرريهةا املظاهر
والفعة   واملعةايري معلومةة أو غةري معلومةة؛ تمة ه سةواء كانةت هةوه القةيم عليه انتهاك للقيم واملعايري ال  دكةم سةري ا

 .العامةو  م اخلاصةهتألذى والضرر ابآلخرين وممتلكااملنحرذه يفتب عليه إلاق ا
املوظةف  وضمن هوا اجلانب سيتم الفكير عل  االحنرافات التنظيميةه ال  تعرب عن تلك املخالفات الة  تصةدر عةن

 قأرناء ذديته ملهام وظيفتهه وال  تتعلق بصفة أساسية ابلعم  وانتظامهه ومن أمهها

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 
 
 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
30 

 :املعامالتأوال: التباطؤ يف اجناز 
 تسةةةري وتةةةرية االسةةةتثمارات يف مجيةةة  الةةةدول اعتمةةةادا علةةة  التسةةةهيالت املقدمةةةة مةةةن قبةةة  االقتصةةةاد املستضةةةيف هلةةةوه

 املعةةامالت  الوقةةت بشةةك  جيةةد يف الةةاز وإدارةاالسةةتثمارات خاصةةة األجنبيةةة منهةةا ممثلةةة أساسةةا يف تةةولي  العقبةةات 
 اخل....بناءه أوراق امللكيةاستخراا تراخيو ال غرارقاإلداريةه القانونية عل  

الةاز املعةامالت يف املمارسةات اليوميةة للفةرد سةواء يف اتصةاله مة  اهليئةات احملليةةه  ابإلضافة إ  ذلكه يظهر جانب
 .أو م  جهة ذات عالقة بنشاطه

لوحظ ه ناميةلكن يف قراءة بسيطة ملختلف التقارير الصادرة عن البنك الدويل فيما يرتب  مبنا  األعمال يف الدول ال
الةةاز  أن هنةةاك عوائةةق كثةةرية دةةول دون تعريةةر االسةةتثمارات األجنبيةةة يف هةةوه الةةدوله وأمههةةا علةة  اإلطةةالق تبةةاطع

األجانةةب  وهةةوا مةةا جعةة  املسةةتثمرينه املعةةامالت الضةةروريةه والتةةأخر الكبةةري يف جمةةال تةةراخيو البنةةاء وأوراق امللكيةةة
ذلةك  العامةة مةن جهةة انيةةه تةربر اهليئةات و جراء هةوه املمارسةاته  ارعن ذلك بسبب التكلفة ال  يتحملو تنعون مي

هنةةاك  يكةةون الةةوي يبديةةه هةةعالء اجتةةاه األعمةةال الةة  تنةةدرا ضةةمن نشةةاطهم أو واجةةبهم؛ حيةة  الهتمةةاماو الضةةعف 
سبي  املثالق خاصة إذا تعلق األمر مبعامالت من الوزن الثقي  عل  ه ذخري يف الاز معامالت األفراده أو الشركات 

 اخل...النراعاته معامالت امللكية فض معامالت 
 يتحمة  وتعطي اجلرائر أفض  النمةاذا حةول هةوا اجلانةب سةواء ابلنسةبة للمةواطن العةاديه أو ابلنسةبة للشةركات وال

 لةويا املسةعول املواطن البسي  فق  مسعولية هوا اجلانبه بة  جةرء كبةري مةن املسةعولية يتحملةه ا املةدير الرئيسةي أو
وهوه السلوكيات يف حقيقة األمر دصي  حاص  للخلة  الةوي تشةهده هةوه املعسسةاته أو ه له صالحيات واسعة
مسةتميتة وذاتيةة هلةعالءه  از  األخالقي للمةوظفنيه وغيةاب رقابةةالوي هارسه وضعف الو  التحاي  املنظومات يف ظ 
 .العامةاملصاحل الشخصية عل  حساب املصاحل  بتحقيق فضال عن االهتمام

 :: عدم احرتام وقت العملاثنياا 
 اقا املوظف أرناء ذديته لعملهه وال  تتخو عدة صور من بينههب يظهر هوا االحنراذ يف عدة ممارسات يقوم

 ساعات العم  عل  سبي  املثال ه دون االهتمام ابجلانب النوعي )عددتركير املوظف عل  اجلانب الكمي  -
 ؛ اإلنتااه العم  وجودته)
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 التأخر يف القدوم للعم  يف الوقت احملدده أو التعةي  يف املغادرة ملقر العم  قب  وقت اخلروا القانو ؛ -
 يف حالةةة وجةةود مراقبةةة دةةكليةضةةية الوقةةت يف القةةراءة للةرائةةده اسةةتقبال الةةرواره االنتقةةال مةةن مكتةةب إ  آخةةر ه -

 نوعيةة تضب  وقت الدخول واخلروا. وهوا ما يعرر سلبا يف االلترام كداء األعمال الرمسية املطلوبةه ويةنعكي يف
 .اإلنتاجية ومستوى اخلدمات املقدمة

 :: امتناع املوظف عن أداء العمل املطلوباثلثاا 
عدد  أوساط القطا  العام يف الدول الناميةه والعربية دديدا يف ظ  ذرريعرفت هوه الظاهرة انتشارا كبريا خاصة يف 

امتناعةةا   مةةن األسةةباب الةة  كانةةت وراء تةةدهور أداء املةةوظفني وامتنةةاعهم عةةن أداء األعمةةال املطلوبةةة مةةنهم )سةةواء كةةان
 قورمبا من بني األسباب  همطلوب كليا أو امتناعا جرئيا  عن طريق التأخر يف الاز ما هو 

  فةةةةاض مسةةةةتوايت األجةةةةور الةةةة  حيصةةةة  عليهةةةةا املوظةةةةفه مةةةةا انعكةةةةي علةةةة  رغبتةةةةه يف العمةةةة  خاصةةةةة يف ظةةةة ا -
 مسعولياته اخلارجية اجتاه أسرته؛

 وجود فةوة بني مقدار العم  املطلوب واألجر الوي يتقاضاه؛ -
 ظفني علةةة  حسةةةاب التحيةةةر يف املعاملةةةة مةةةن قبةةة  املةةةدير مةةة  املرؤوسةةةنيه واملةةةرااي التفضةةةيلية الةةة  يسةةةتفيد منهةةةا مةةةو  -

 .موظفني آخرين
 :: الرتاخي وعدم حتمل املسؤوليةرابعاا 

الرقابةةه  مةاكن العمة  خاصةة يف القطةا  العةام يف ظة  حمدوديةةأأصبحت هوين الظاهرتني منتشرتني بشك  كبةري يف 
نيةةةة  وضةةةعف تفعيةةة  القةةةوانني الةةة  مةةةو هةةةوا اجلانةةةب. وقةةةد ال يكةةةون سةةةبب الفاخةةةي الفسةةةاد أو اإلفسةةةاده حسةةةب

 وراء هةةةوا املوظةةةف. ولكنةةةه أعتةةةرب مةةةن بةةةني مظةةةاهر الفسةةةاد اإلداري واملةةةايله بغةةةض النظةةةر عةةةن القصةةةد واإلرادة مةةةن
 ةقاس  يف جرء كبري منه كسباب معينالسلوك. ويرتب  الفاخي ومن ل التك

 فويح عةةنالشةةعور ابمللةة  والةةروتني جةةراء املمارسةةات اليوميةةة لةةنفي العمةة  خاصةةة يف ظةة  غيةةاب بيئةةة مالئمةةة للةة  -
 النفي والففيه بني املوظفني؛

 غيةةاب الةةوافر املاديةةة واملعنويةةة الةة  تسةةهم يف جتديةةد طاقةةة املةةوظفني ودفعهةةم حنةةو بةةول جمهةةودات أكةةرب لتحسةةني -
 أداءهم؛
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 ومةن ل فهةم غةري جمةربين علة  بةول جهةد أكةربه اهرة اإلحسا  لةدى الةبعض بعةد م االنتمةاء للوظيفةة الة  يراولو  -
 .املادي الفص ه اإلنوار أو اخلصم )اخلطر ما يفعلونه هو أداء العم  عل  األق  الوي يبعدهم عن دائرة  وك 

 ارتبةةاط هةةوا اجلانةةب يظهةةر أكثةةر وإن كةةانوفيمةةا يةةرتب  بعةةدم دمةة  املسةةعولية فهةةي دصةةي  حةةاص ل ملةةا سةةبق ذكةةره 
 العمةة  يف بيئةةة غةةري واضةةحة القةةوانني )قوانينهةةا غةةري مفعلةةة ه عةةدم تطبيةةق العقةةوابت املفروضةةة علةة  كةة  موظةةف عنةةد

 .معسسات القطا  العام أداء عمله جع  من التسيب الوظيفيه حالة اعتيادية يف مجي  والف
 ويةةةرى الةةةبعض أن املسةةةعولية صةةةب أن يتحملهةةةا اجلميةةة  ولةةةيي موظةةةف دون آخةةةر. ومةةةن له فةةة ن عةةةدم التةةةرام املةةةدير

 أو الةةةرئيي مةةة  مرؤوسةةةيهه سةةةوذ يتبةةة  ذلةةةك خلةةة  يف األداء اإلداري لكةةة  املةةةوظفني. وستصةةةبح رقافةةةة مبسةةةعولياتهه
 .لطفرة هي وجود مسعول موظفهي املسار الوي صب أن يعتمده وا الالمسعولية

 االتعلةةيم العةةايل ه الةة  تبةةدو فيهةةة  غةةرار معسسةةات  علةة )العةةام فةةال أدل علةة  هةةوا اجلانةةبه مةةن معسسةةات القطةةا  
 املسعولية غائبة حاضةرة علة  حسةب التغةري األحةادي لكة  طةرذ. ونقطةة االنطةالقه هةي غيةاب اتفةاق كلةي حةول

 عملةةهه واملسةةعوليات امللقةةاة علةة  عاتقةةه. واألهةةم مةةن ذلةةكهاألدوار الةة  صةةب أن يعديهةةا كةة  موظةةف كةة  حسةةب 
 .غياب منظومة رد  هلوه التصرفات 

 :: السلبية وعدم االلتزام أبوامر وتعليمات الرؤساءخامساا 
جانةب  تعد السلبية من الصفات ال  صةارت هيةر أداء بعةض املةوظفني؛ هةوه اخلاصةية الة  تقةوم علة  االنعراليةة يف 

مةةن  جمموعةةة الالمبةةاالة وإبةةداء الةةرأي مةةن جانةةب آخةةر. وال يعةةدو أن تكةةون هةةوه الصةةفة هةةي دصةةي منهةةاه وعلةة  
ال  قةيم ومبةادم العوام  منها مةا يرجة  لشخصةية املوظةف يف حةد ذاتةهه ومنهةا مةا يرجة  جلةو بيئةة العمة  املبنيةة علة 

نظةةر ال تعكةةي  جمةةرد وجهةةة ومةة  ذلةةك فةة ن هةةوه التفسةةريات تبقةة ه تتةةواءم مةة  مةةا كةةان يصةةبو ويطمةةح إليةةه املوظةةف
  .يعمةة  فيةةه املوظةةف علةة  األداء الكلةةي للمعسسةةة أو املشةةرو  الةةوي ا السةةلبيةهتةة حقيقةة مثةة  هةةوه التصةةرفاته وذرريا

املةوظفني حية  ينحةرذ  بعةض املسةعولني )الروؤسةاء  ذرةري بةني يف أداء ما ميكن أن يكون لتصرفات ودخصةيات ك
تنفيةةو وانصةةيا  هلةةا مةةن قبةة   الةة  يوقعهةةا الرؤسةةاءه والةة  تلقةة  عةةدم ليمةةات أداءهةةم حنةةو عةةدم االمتثةةال لألوامةةر والتع

 قاملوظفني ومرد ذلك راج  لعدة أسباب عل  غرار
 بعض الرؤساء م  املوظفنيه وتفضي  موظف عل  حساب موظف آخر؛ املعاملة التمييرية ال  ينتهةها -
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هةةةوه  ملوظةةةف علةةة  حسةةةاب موظةةةف آخةةةر يسةةةتحقها أكثةةةر؛احملةةةاابة يف الفقيةةةة والةةةوافر املعنويةةةة الةةة  قةةةد تكةةةون  -
تصةرفات  وأخرىه تدف  بعض املةوظفني للشةعور ابلظلةم والدونيةة األمةر الةوي ينةتج عنةه يف أا نيةا كثةرية العوام 
يتنصة   تنطوي عل  عدم إطاعة األوامةر. وعةدم احةفام للمسةعول الةوي يتةلة  يف إصةاد منافةو وقنةوات  عدوانية
 .لوب منهك  ما هو مط  فيها من

 :: إفشاء أسرار الوظيفةسادساا 
 .ا مبقتض  مهنته عن قصدهب "الكشف عن واقعة هلا صفة السر صادر ممن علم عرذ إفشاء السر كنهق

صوز  "تعمد اجلا  اطال  الغري عل  سر أؤهن عليه مبقتض  عمله يف غري األحوال ال  صب عليه أو وعرذ أيضاق
 ".له فيها ذلك 
عليةةه  حفةةظ األسةةرار مةةن املسةةلمات بةةه يف الوظةةائف واألعمةةال كافةةة وال ولةةو قةةانون أو نظةةام مةةن الةةنويعةةد واجةةب 

 الةة  ة لةةوا يفةةرض هةةوا الواجةةب علةة  املوظةةف عةةدم إفشةةاءه أو نشةةر املعلومةةات أو البيةةا ت السةةريةصةةراحة أو داللةة 
مبناسةبتها  أو ورة عنهةا مكةم وظيفتةههيطل  عليهاه أو االحتفاظ لنفسه كي وريقة أو  ابرة رمسيةه أو نسخةه أو ص

 .فهو مرتب  بواجب كتمان السر يف ك  ما يتعلق ابألعمال ال  اطل  عليها
 :: التسيب الوظيفيسابعاا 

 ويقصةةد بةةه تراخةةي املوظةةف العةةام عةةن القيةةام ابلواجبةةات املوكلةةة إليةةه مكةةم وظيفتةةهه وابلقةةدر الواجةةب مةةن اليطةةة 
 قالوظيفة ابلطرق اآلتية ويتحقق اإلمهال يف أداء والور

 التهاون يف مبادرة أعمال الوظيفة؛ -
 الفاخي أو التقاعي عن أداء ما صب عليه من أعمال؛ -
 القعود عن بول القدر الوي يبوله املوظف العادي؛ -
 التغيةةب عةةن العمةة  دون إذن وبغةةري سةةبب قةةانو ه أو ابلتةةأخر عةةن املواعيةةد الرمسيةةة للعمةة  أو انصةةرافه دون إذن -

 .رمسي
ميكةن  رغم التباين املوجود بني مظاهر الفساد اإلداري واملايله ورغم صعوبة حصةر مجية  املظةاهر إال أن النتيةةة الة 

للدولةةة  ا الةةدود الوطنيةةةهتةة أن نصةة  إليهةةا ضةةمن هةةوا اجلانةةب أن هنةةاك مظةةاهر للفسةةاد املةةايل واإلداري تتةةةاوز ذرريا
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بشةك   مرتبطةة والتهةرب الضةرييب وغسةي  األمةوال. وهةوه املظةاهر وةهالردة  غةرارقلتصبح ظةاهرة عةابرة للحةدود علة  
 إضةةةةاعة الوقةةةةته التسةةةةيب الةةةةوظيفيه تبةةةةاطع الةةةةاز غةةةةرارقوريةةةةق مبظةةةةاهر تبةةةةدو يف ظاهرهةةةةا ذات بعةةةةد واحةةةةد علةةةة  

 لةةةولك فةةة ن للحةةةدود.تعةةةد إحةةةدى القنةةةوات املسةةةعولة عةةةن تفشةةةي مظةةةاهر الفسةةةاد العةةةابرة  ارةةة املعةةةامالت...اخله إال أ
 .الكفةتستدعي وضعها ضمن نفي  احماربته

 :أسباب الفساد اإلداري واملايل -1-4
 إن تفسةةري ظةةاهرة الفسةةاد اإلداري واملةةايل هةةو يف حقيقةةة األمةةر دديةةد لألسةةباب والبواعةة  الكامنةةة وراء نشةةوء هةةوه 

 للفسةةاده فةة نتمعةةاته وكمةةا كةةان االخةةتالذ واضةةحا حةةول إصةةاد تعريةةف موحةةد  وتفشةةيها يف جمتمةة  مةةن ا الظةةاهرة
 قذاته ابلنسبة لألسباب. وأمجعت مجي  اآلراءه أن أسباب الفساد تنقسم إ  قسمني األمر
 :أسباب الفساد اإلداري واملايل من وجهة نظر املنظرين -1-4-1

 وانقسمواه يعترب منظري اإلدارة والسلوك التنظيمي بشك  عامه من أكثر الوين فسروا ظاهرة الفساد اإلداري واملايل
 اإلداري واملايلأسباب الفساد وهثلت  هفئات تعكي التوجه العام والنظرة اإلمجالية هلعالء املنظرين عدةإ   يف ذلك 

 قحسب نظرهم فيما يلي
 :ضريةاثسباب األ (1

 ن منشةةأ ظةةةاهرة الفسةةةاد هةةةو ازدايد الفةةةةوة بةةني القةةةيم السةةةائدة يف بيئةةةة العمةةة  والقةةةيم مةةن وجهةةةة النظةةةر الضةةةريةه فةةة 
 تم  أو بتعبري آخره ذلةك االحنةراذ الةوي تشةهده منظومةة القةيم يف بيئةة العمة  لةدى الفةرد عةن تلةك  يف ا السائدة
وكلما ازدادت الفةوةه ك ملا أدى ذلك إ  عدم قدرة املوظف عل  دقيةق التةوازن  تم  الضرية ال  يعرفها ا القيم

القةيم الة  صةب أن يتبعهةا يف مكةان عملةه. وال أدل علة  هةوه مةن قةيم يف جمتمعةهه وبةني  بني ما تعلمةه ومةا اكتسةبه
العديد من االقتصادات يف الةدول الناميةة لةولك التنةاقض بةني سةلوك املوظةف ضةمن عملةه  املفارقةه ما تشهده اليوم
 .عمله وسلوكه خارا معسسة

جمتمة  قةد  مةا هةو اصةايب يفتمعةاته و  ليي من السه  دديد هوه الفةوة وال نوعها ألن القيم متلف ابختالذ ا
تطبيقهةا  وتبةاين يكون سليب يف جمتم  آخر والعكي صحيح. كمةا أن الشةك  الةوي عرفتةه منظومةة القةيم الضةريةه
القةيم صةب  أي داخ  البلد الواحده أفرز حاالت عدم ذكد وعدم رقة لدى املوظفني خاصة يف ظ  صةعوبة دديةد
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ومعسسةات الدولةة  عمة  الرمسيةة املطبقةة علة  مسةتوى املعسسةات العموميةةأن يتب  وأيها أفض ه وهة  قةيم وقواعةد ال
 .هي األهم أم العكي

اإلدارات  إن هةةوا اخللةة ه أرجعةةه الةةبعض إ  كونةةه أحةةد األسةةباب الةة  أدت إ  انتشةةار الفسةةاد وتغلغلةةه يف دواليةةب
 .العمومية ال  تتسم أصال بعدم وضوا نظامها العام

حماولة  ومن ل ف ن أي  هويف عملهببيئتهه ف ن ذلك سينعكي بشك  مبادر يف قيم الفرد ومن منطلق أن الفرد يتأرر  
إحةدا   لردم الفةوة بني ما تعلمه الفرد من قيم بيئتهه وما سيطبقه يف بيئة عملةهه صةب أن تكةون هنةاك قةدرة علة 

 .ال توازن بني الالتني
  :سياسيةال بسبااأل (2

 يفق للفساد اإلداري واملايلسياسية تتةل  أهم األسباب ال
 أكةةدت العديةةد مةةن الدراسةةات العالقةةة القائمةةة بةةني الفسةةاد والدميوقراطيةةةه أي عالقةةة :السياسمميبيعممة النظممام ط (أ

 ذرةةري متبةةادل. فالةةدول الةة  تتسةةم أنظمتهةةا السياسةةية ابلدميوقراطيةةة وبدرجةةة عاليةةة مةةن الريةةةه الشةةفافيةه يقةة  فيهةةا
لكةن ه مستوايته. ويظهر هوا جليا من خالل وسائ  اإلعةالم املقةروءةه املسةموعة واملرئيةةالفساد وينخفض إ  أدىن 

للدولةة.  من جهةة أخةرىه قةد يكةون لوسةائ  اإلعةالم دورا سةلبيا يف انتشةار الفسةاد خاصةة إذا كانةت ملكيتهةا تعةود
ترجة   الة  الت  ة نةوات واوهةوا واضةح بشةك  كلةي يف الةدول الناميةةه وأيضةا يف الةدول املتقدمةة خاصةة ابلنسةبة للق

 .ملكيتها ملسعولني ذي صلة بدوائر حكومية

هوين البعدينه ه كما تسهم الديكتاتورية وهركر السلطات بيد فئات معينة يف انتشار مظاهر الفساد اإلداري واملايل
خاصةةةة السةةةلطة  اديةةةعداين إ  خلةةةق حالةةةة مةةةن الالعدالةةةة وتركةةةر الثةةةروات واملةةةوارد االقتصةةةادية يف يةةةد أقليةةةة مةةةن األفةةةر 
كنواعهةاه مةا يةوفر  الاكمة وما يتبعها من انتشار الفقر وعدم العدالة يف توزي  الةدخول ابإلضةافة إ  ضةعف الرقابةة

 .أيسر الطرق عامة مناخا مالئما النتشار الفساد يف كافة اإلداراته ويصبح دصي  مكسب ابستغالل وظيفة
ه ومةةا يتبعةةه مةةن تةةدهور األوضةةا  األمنيةةة الةة  تظهةةر يف دةةك  انقةةالابت عسةةكرية :االسممتقرار السياسممي عممدم (ب

صةد  البيئةات  من جهة انية قد يتةل  األمةر يف صةراعات طائفيةةه عرقيةة. ويف مثة  هةوهو  هاغتياالته حروب أهلية
 .اخل...الفساد ضالته لالنتشاره وتكثر عمليات االحتياله الترويره الردوة
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 رار السياسةةةةيه ميةةةةنح الفرصةةةةة للسياسةةةةيني سةةةةواء كةةةةانوا وزراء أو مسةةةةعويل أحةةةةراب السةةةةتغاللكمةةةةا أن عةةةةدم االسةةةةتق
 مناصبهمه واالنتفا  منها قدر املستطا .

 ارتباطةةا هةةي أكثةةر الةةنظم ارةة إن عةةدم االسةةتقرار السياسةةي لةةه ذرةةري سةةليب علةة  سةةري أجهةةرة اإلدارة العامةةة ونشةةاطها أل
 كخرى الوي يدل عل  أن عدم االستقرار السياسي قد يساعد بصورة أووخضوعا وإذعا  للنظام السياسيه األمر 

 .عل  انتشار االحنراذ والفساد اإلداري
 تعد المالت االنتخابية يف الدول الناميةة واملتقدمةة علة  حةد سةواء مطيةة مهمةة :إجراء اثمالت االنتخابية (ج

 قالفساد السياسيه وال  تظهر من خالل الستشراء
 دراء أصوات الناخبني خاصة يف ظ  وجود معارضة قوية؛ -
 ؛تقد  الوعود م  إغراءات بتحسن األوضا  ودصي  الوظائف يف حالة الوصول إ  السلطة -
 يكةون تغيري نتائج االنتخاابت وترويرها عن طريق التالعب بصناديق االقفا  خاصة أرنةاء عمليةات الفةرزه والة  -

  .ا ابإلضافة إ  وساطات وغريهاهتاملقاب  املادي أحد قنوا
 :يكليةاهلسباب األ (3
 املعسسةةات مبختلةةف أنواعهةةايةةرى أصةةحاب هةةوا االجتةةاهه أن وجةةود هياكةة  قدميةةة لألجهةةرة اإلداريةةة علةة  مسةةتوى  

 مةةن بةةني املنافةةو الرئيسةةة النتشةةار الفسةةاده وتفشةةيه بةةني املةةوظفني يف ظةة  عةةدم قةةدرة هةةوه األجهةةرة علةة  دقيةةق يعتةةرب
 قوتفسري ذلك ينطلق من جانبني أساسيني هللموظفنيالوظيفي بدرجة أو   الرضا

 وما تنطوي عليه مةن الديثةهعدم قدرة األجهرة اإلدارية القدمية عل  مواكبة التطورات املتالحقة يف بيئة العم   -
متقدمة ابإلضافة إ  رقافة تنظيمية منفتحة قائمة عل  االستفادة من مغرايت الضارة الديثة سةواء  تكنولوجيا

 املادي أو املعنوي؛ جانبها يف
 ومةةا يتبةة  ذلةةك مةةن تةةداخ  االختصاصةةات الوظيفيةةة وعةةدم وضةةوا املسةةعوليات واملهةةامتضةةخم اجلهةةاز اإلداري  -

األجهرة اإلداريةه األمةر الةوي يولةد لةدى بعةض املةوظفني دةعور بعةدم القةدرة علة  العمة  وعةدم االرتيةاا  داخ 
سةةةةات عةةةةدم مالئمةةةةة املنةةةةا  العةةةةام وأيضةةةةا الوظيفةةةةة الةةةة  يشةةةةغلهاه فيكةةةةون الةةةة  يف انتهةةةةاا بعةةةةض املمار  ظةةةة  يف

 .اخل...ق عدم احفام الوقته عدم التقيد ابألوامر واملعلومات غرار الالمسعولة عل 
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 وأن قةد يكةون هةوا الةرأي صةائبا إذا طبةق علة  حالةة بعةض الةدول العربيةة الة  عانةت الكثةري يف هةوا املنحة  خاصةة
 ي فقةةة  ذلةةةك بةةة  تتبةةة ا الزالةةةت دةةةتفظ بةةةنفي األجهةةةرة اإلداريةةةة الةةة  وررتهةةةا عةةةن االسةةةتعمار ولةةةيهتبعةةةض معسسةةةا

 التكنولوجيةا وهوا ما أبطةأ مةن وتةرية االنةدماا يف بيئةة عمة  متحركةة وسةريعة تقةوم علة  ها اإلدارية يف العم هتممارسا
 الدقيقة واملعرفة املنتةة. وم  ذلكه فتربير ذلك دائمةا غةري مقبةول ألن الواقة  أربةت أن هنةاك دةعوب اسةتطاعت أن

 .ا بعسا وحرما هتس  اهلياك  املعسسية يف أدد لظادقق األفض  ابعتماد أيسر وأب
 :القيمية األسباب (4

للمةموعةة  ة القيمية للفرد من  حيةه وللمنظومةة القيميةةومأرج  البعض حدو  الفساد وانتشاره إ  خل  يف املنظ
اجلانةةب  مةة  يةةالءم ويتوافةةقيسةةود االعتقةةاد أن اجلانةةب القيمةةي السةةائد يف بيئةةة العمةة  و  هتمةة  مةةن  حيةةة أخةةرى أو ا

والة   القيمي للفةرد وللمةتمة  الةوي يعةيح فيةه. ومةن الناحيةة النظريةة فهةوه هةي القيقةة ألن القةيم الة  تطبة  الفةرد
العمة  الة   اخل هةي نفةي القةيم الة  سةتكون يف بيئةة...االحفامه التقديره النراهة غرارقترىب عليه داخ  أسرته عل  

 .يراول فيه ا نشاطه
الة   وهةوا مةا يةنعكي علة  بيئةة العمة  أخةرهمن جهة انيةه تتباين قيم األفراد من بيئة إ  أخرى ومةن جمتمة  إ  و 

علة   واألهةم مةن ذلةك أن عةدم قةدرة الفةرد املوظةف هتضم هعالء األفةراد مةا ولةق تفةاوت يف قةدرة التعةايح والتعةاون
قةةد  يم بيئةة عملةةه سةوذ يةةعدي إ  حالةة مةةن االنفصةال الةة إصةاد تةةوازن بةني قيمةةه الة  تةةرىب عليهةا وتعلمهةةاه وبةني قةة 
 .تكون سببا يف اعتماد ممارسات ال أخالقية يف أداء عمله

بةني  وتثبت الدالئ  من واق  معسسات القطا  العام يف اجلرائر مثاله هةوا اجلانةب خاصةة يف ظة  التعةارض الواضةح
 حالةةة الفوضةة  الةة  تعيشةةها عديةةد املنظمةةات وعةةدم الترامهةةاقةةيم املوظةةف وقةةيم املنظمةةة الةة  يعمةة  فيهةةا خاصةةة مةة  

 اررةة مةةا جعةة  املوظةةف صةةد نفسةةه ضةةحية لقةةيم منظمتةةه ولةةيي لقيمةةهه فا هابلعمةة  ابملواريةةق األخالقيةةة الةة  وضةةعتها
 .ال لقيم ال دقق أي عائد ب  تريد تكلفة أداء العم  القيمي له "ركا ا لنظامبولك ا
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 :االقتصاديةاألسباب  (5

 قتمث  األسباب االقتصادية للفساد اإلداري واملايل يفت
 يعةةةد هةةةوا اجلانةةةب دافعةةةا قةةةواي النتشةةةار الفسةةةاد سممموء توزيمممع الثمممروة واملممموارد االقتصمممادية بممم  أفمممراد ا تممممع: (أ

وقةةةد كانةةةت الةةةدول الناميةةةة مرتعةةةا خصةةةبا هلةةةوه ه واملةةةايله وتغلغلةةةه يف خةةةالاي االقتصةةةاد القةةةومي ألي دولةةةة اإلداري
تمة ه وتركرهةا يف  دهدت الثروات واملوارد االقتصادية اقتساما غري عاد ل وغةري منصةف بةني أفةراد ا أين هةاملمارس

يف وقةةته  همةةا نةةتج عنةةه تفةةاوت يف املةةداخي  وظهةةور دةةرحية مسةةتفيدة أكثةةر هأخةةرىحسةةاب طبقةةة  علةة  يةةد طبقةةة
لةةة  تفشةةةي الفسةةةاده يف ظةةة  دةةةعور هةةةعالء كن تمةةة  ركنةةةت إ  البطالةةةة والفقةةةر. وهةةةوا مةةةا سةةةاعد ع ا أغلبيةةةة أفةةةراد

 .مصعلهم يتبنون األساليب ال  دقق هلم عائد وتضمن هلم حقوقه ما حقوقهم مهضومةه
 قواملايله تتةل  يف إن أهم نتائج هوه املمارسةه وال  تعكي اللةوء للفساد اإلداري

ه تم  عل  حساب ابقي الشرائح واملوارد يف يد درحية من اتم ه أين تفكر الثروات  ظهور الطبقية بني أفراد ا -
 .ما ينةم عنه اختالل معدالت الدخوله وما يتبعها من تردي األوضا  وهوا

 االستغالل الطبقيه الوي ميارسه األغنياء عل  الفقةراء وذوي الةدخول احملةدودة مةن املةوظفني الةوين يتورطةون يف -
 .قضااي فاسدة لصاحل األغنياء

صعلهةا  الشواهده أن بعض الدول النامية تشهد هركرا كبريا للمةوارد االقتصةادية والثةروات يف يةد فئةة قليلةةه ممةا وتثبت
ميثةة   وهةوا مةةا يرفة  مةةن التكلفةة االقتصةةادية الة  هتةتحكم يف دواليةب العديةةد مةن القةةرارات االقتصةادية داخةة  الدولةة

تنتهةةيه  وقةةت تكةةاد الشةةرحية املتوسةةطة ه الشةةرائح الفقةةرية يفه والةةوي يةةدف  مثنةة االسةةفاتيةيةالتضةةخم أحةةد مةةداخلها 
 تمة  يف هةوه هةعالء هةم أكثةر دةرائح ا وأنوهوا املنا ه يساعد عل  انتشار الفساد بني األفةراده واملةوظفني خاصةة 

 .الدول
 توجةةد عالقةةة وريقةةة بةةني البطالةةة والفقةةره يعكسةةها مسةةتوى الةةدخ  الةةوي حيصةة  عليةةه :تممالزم الفقممر والبطالممة (ب

ن تراج  مستوى الدخ  يف ظ  ارتفا  األسعار نتيةة التضخم يعدي إ  عةر يف ميرانية املوظف فه حي  أاملوظ
 الردةةةةوةهكوهةةةةوا مةةةةا قةةةةد يدفعةةةةه السةةةةتثمار بعةةةةض املمارسةةةةات الالمسةةةةعولة   هدةةةةبا  حاجاتةةةةه األساسةةةةية والضةةةةروريةإل

 .الوساطةه االجتار ابلوظيفة لتخفيف أعباءه
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واملةوظفني  تمة  وتعد البطالة من أكثر القضااي االقتصةادية واالجتماعيةة أيضةا ذرةريا يف انتشةار الفسةاد بةني دةرائح ا
اجلانةةبه  خاصةةة يف ظةة  غيةةاب سياسةةة واضةةحة للتوظيةةف ودديةةد األجةةور. وتعطةةي اجلرائةةر منوذجةةا حيةةا حةةول هةةوا

وضةةوا  بةةرية مةةن موظفيهةةا يتقاضةةون أجةةورا زهيةةدة جةةدا ال تكفةةي لتةةوفري أبةةي ط الضةةرورايت كمةةا أن عةةدمنسةةبة ك
ممارسةةات ال  املسةةعوليات ودمةة  واجبةةات أكثةةر ممةةا صةةب مةةن قبةة  هةةوه الفئةةاته كةةان أحةةد األسةةباب الةة  أدت إ 

 .مسعولة خاصة إداراي
 بني طبيعة النظام االقتصادي السائد وانتشار الفساد اإلداري واملةايل توجةد عالقةة :النظام االقتصادي السائد (ج

  ققويةه حي

 وعةةةةدم التةةةةدخ  الكبةةةةري للدولةةةةة يف جمةةةةرايت اليةةةةاة ؛يف األنظممممممة الرأ اليمممممة القائممممممة علمممممى اقتصممممماد السممممموق   -
 اإلداري واملةايل بةني املةوظفني خاصةةاالقتصاديةه يسود نو  من النراهة والشفافيةه وتق  فرص ممارسات الفساد 

 قاكان متوقعا لكن القيقة غري ذلك من منطلقات عديدة منه  يف ظ  القطا  اخلاص. وهوا ما

ينةتج  وهةوا مةا قةد هتكافع بني املنافسني واحتكار بعضهم لألسواقال عدم ملنافسةه قد ينتج عنها نو  منحرية ا -
اخلصةةمه مةةا  م علةة  إصةةاد منافةةو أو رغةةرات إلضةةعاذهتقةةدر املنافسةةني خاصةةة يف ظةة  ضةةعف  عنةةه إفةةال  عديةةد

 اإلداري واملايل كدف  الرداوى والعموالت الكتساب مكانة؛ يدفعهم ملمارسة الفساد
 خاصةة يف دديد األسعار وفق العرض والطلب يف السوق قد يكون أحد املنافو اخلصةبة للفسةاد اإلداري واملةايل -

طر علة  تسةي والصةغريةه الة  قةد تلةةأ إ  دفة  ردةاوى وعمةوالت حة  ةظ  عدم التكةافع بةني الشةركات الكبةري 
هةو اعتمةاد  ه فيكون البدي ةري رية وح  الكبمما ينةر عنه إضعاذ الشركات الصغالسوقه وتتحكم يف األسعار 
  قنوات الفساد السفجا  الق؛

الفاسةةدة  فرصةةة النتشةةار املمارسةةات عةةدم تةةدخ  الدولةةة يف السةةوقه يعةةين ضةةعف الرقابةةة علةة  األسةةواق مةةا ميةةنح  -
مةةةن بةةةني  خاصةةة مةةةن قبةة  كبةةةار املنافسةةنيه مةةةا يةةنةم عنةةةه ذرةةةر املنافسةةني فتكةةةون أسةةاليب العمةةةوالته الردةةاوى

 .اللول
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 الةة  تقةةوم علةة  تةةدخ  الدولةةة يف اليةةاة االقتصةةادية وامللكيةةة املشةةفكة لوسةةائ  اإلنتةةاا ؛اكيةيف األنظمممة االشممرت   -
 تظهةر الصةةورة أكثةر عدالةةة ونراهةة انطالقةةا مةن املبةةادم الةة  تقةوم عليهةةا إال أن الواقة  قةةد يكةون مغةةايرا بةةدلي  أن

 يف ظة  سةيطرة القطةا  العةةام واملةايلالةدول الة  اعتمةدت النظةام االدةفاكي كانةت أكثةةر عرضةة للفسةاد اإلداري 
 تفةةرد جهةةات معينةةة يف السةةلطة بصةةن  القةةرار والةةتحكم يف دواليةةب السياسةةة االقتصةةاديةهجمةةرايت اليةةاة  علةة 

 .االقتصادية
ودةةهدت ه وقةد أربتةةت العديةةد مةةن الدراسةةاته أن الةةدول الةة  انتهةةةت االدةةفاكية كانةةت عرضةةة للفسةةاد مةةن غريهةةا

 ابلوظيفةةةةه الردةةةاوىه راي معتةةةربا سةةةواء تعلةةةق األمةةةر ابلتسةةةيب الةةةوظيفيه االجتةةةارمعسسةةةات القطةةةا  العةةةام فسةةةادا إدا
 وطين.تائج وخيمة عل  االقتصاد الوهوا ما أفض  إ  ن هاخل...االختال 

 بيةةةةد أن اإلقةةةةرار كن حةةةةةم الفسةةةةاد اإلداري واملةةةةايل يةةةةرداد يف اقتصةةةةاد رأمسةةةةايل أو اقتصةةةةاد ادةةةةفاكيه يبقةةةة  مرتبطةةةةا
 السياسيةه الثقافيةه االجتماعية وال  قةد دةول األمةر مةن اقتصةاد رأمسةايل ذو نظافةة نسةبية إ  مبةموعة من العوام 

 .اقتصاد رأمسايل يعا  ويالت الفساد
اقتصةةادات  يف او ري كثةة دةةهدت منةةوا معتةةربا يف العقةةود األخةةريةه وترايةةد دورهةةا   :دور الشممركات متعمممددة اجلنسمميات (د

 ة.النامي عنصرا معررا وبقوة يف أجبدايت اللعبة السياسية للعديد من الدول بحتصه و الدول ليصبح دورا سياسيا 
 مناسةبا لقد ساعدت عوملة األسواق املاليةه والتةارة الدولية عل  ترايد أمهية هةوه الشةركات الة  وجةدت مناخةا -

الشةةركات  وكانةةت عديةةد هةةوه املبادةةرة.ة بنوعيهةةا املبادةةرة وغةةري ا األجنبيةة هتيف الةةدول الناميةةة مةةن خةةالل اسةةتثمارا
للفةةوز  تتبةة  أسةةاليب ملتويةةة لتحصةةي  بعةةض املةةرااي وجتنةةب بعةةض املخةةاطر االسةةتثمارية علةة  غةةرارق دفةة  الردةةاوى

املمارسةات   بصفقات معينةه تروير السةاابت خاصةة فيمةا يةرتب  ابلتكةاليف لتةنةب الضةرائب. وجةرء مةن هةوه
 تواطع م  مسعولني كبار ابإلضافة إ  موظفي البلدان املضيفة؛كان يتم ابل

ومسةاعدات  أهم األساليب ال  تعتمدها هوه الشركات أيضاه هوي  اجلمعيات واهليئةات احملليةة وتقةد  إعةا ت  -
 املةةوظفنيه والقيةةام بةةدورات تدريبيةةة لفائةةدة املةةوظفني. وتقةةد  كفةةاءات وحةةوافر مةةن أجةة  اسةةتقطاب وجةةوب والء

 ؛اخل...ياسينيالس 
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وعائةدات هتةا لقد وجدت العديد من هوه الشةركاته الفرصةة يف الةدول الناميةة لتمريةر مشةاريعهاه ودصةي  إيرادا -
ور ه اخل...األرابا ريةةبهت ضةةخمةه جةةرء منهةةا متحصةة  عليةةه بطةةرق غةةري مشةةروعة سةةواء كةةالتهرب الضةةرييبه أو

 .من هوه الشركات  ظ  االستفادة الصرحية والضمنيةيكن أمام بعض املسعولني يف هوه الدول إال الصمت يف 
 :البيولوجية األسباب األسباب (6

 فسةةةةر الةةةةبعض ارتكةةةةاب املوظةةةةف للفسةةةةاد نتيةةةةةة عوامةةةة  بيولوجيةةةةة وفيريولوجيةةةةة م إرجاعهةةةةا إ  عوامةةةة  وراريةةةةة
 . ومكتسبة

 ت العامةةه والقةدرات ا جممةو  الةدواف  املتعلقةة ابلاجةات األساسةية ل نسةان والقةدراهبة  ويقصةد :عوامل وراثيممة (أ
 قعقلية اخلاصةال

 وقةةةد يةةةعدي هاخل...الةةةدواف  املرتبطةةةة ابلاجةةةات األساسةةةيةه تشةةةم ق الاجةةةة لألكةةة  والشةةةربه الاجةةةة للسةةةكن -
 اإلصةةابة ابلقلةةق والتةةوتر والتفكةةري الةةدائم يف كيفيةةة إصةةاد مصةةادر أخةةرى إلدةةبا  الةةنقو إ  الةةنقو يف إدةةباعها

 الوي يوق  املوظف يف الفساد؛ األمر
 القدرات العقلية العامةه كالوكاء والغباءه وما ينتج عنها من ذرري عل  األعمال اإلدارية للموظف؛ -
 لةة  السةةاب والكتابةةة والقةةراءة اليدويةةةه والةة  حيتاجهةةات العقليةةة اخلاصةةةه كالقةةدرات اللفظيةةة والقةةدرة عاالقةةدر  -

 .املوظف وكلها تعرر عل  سلوكه يف العم 
  وتعرب عن الاجات والرغبات ال  يريد الفرد إدباعها ابعتباره فةردا يف مجاعةةه كالاجةة إ  :عوامل مكتسبة (ب

 كسةةب االحةةفام والتقةةديره الرغبةةة يف التميةةر ودقيةةق الةةوات. وعةةدم القةةدرة علةة  إدةةبا  هةةوه الاجةةات قةةد يةةعدي
 .ابملوظف إ  إتبا  قنوات غري مشروعة لتحقيق رغباته

 :األسباب االجتماعية (7

علةة   أ فيهةةا املوظةةف ويعمةة  فيهةةا يف الوقةةت ذاتةةه ذرةةرياأن للبيئةةة االجتماعيةةة الةة  نشةة  جتمةةا واالعلمةةاء اإلدارة  يةةرى
 قوتتةل  أهم القنوات االجتماعية املشةعة النتشار وتفشي الفساد اإلداري واملايل يف هتصرفاته

 العةادات  بعضه فة تلعب دورا حموراي يف تفشي مظةاهر الفسةاد اإلداري واملةايل بةني املةوظفني :والتقاليد العادات (أ
عةدم االلتةرام كوظيفتةه   قلةت معةه إ املورورة ال  تعود عليها الفرد وأصبحت من املمارسات البديهية يف يومياتهه وانت
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ومثة  ه العمة ...اخل ابملواعيده الفكير عل  اجلانب اجلمايل يف اإلدارات بدل اجلانب العمليه عدم االهتمام مبواعيد
 .هوه املمارسات تشهدها العديد من املعسسات يف الدول العربية قياسا عل  اجلرائر

 يكةةةر  هةةةوا اجلانةةةب ضةةةعفا كبةةةريا يف قةةةدرة األفةةةراد علةةة  دصةةةي  قدين مسمممتوايت التعلممميا وانتشمممار اجلهممملتممم  (ب
 حقةةةوقهم ممةةةا صعلهةةةم عرضةةةة السةةةتغالل بعةةةض املةةةوظفني الةةةوين يسةةةتغلون جهلهةةةم ابلقةةةوانني واإلجةةةراءات اإلداريةةةةه

 بةةدف  عمةةوالت مقابةة  أداء أعمةةاهلمه ومةةن بةةني املمارسةةاتق التةةأخري يف الةةاز املعةةامالته احملةةاابة يف إهةةام مرفيلرمةةو 
 ؛اإلدارية اإلجراءات 

 ينطلق بعض املوظفني يف أداء أعماهلم من منطلقات أسرية :توظيف االنتماءات األسرية والوالءات القبلية (ج
 وانتماءات قبلية أو عرقية. وهوا يبدو أكثر وضوحا يف األجهةرة اإلداريةة العربيةة الة  الزالةت هةوه املمارسةات دظة 

عةية  اخلةدمات ألقاربةه أو معارفةه وتسةهي  املعةامالت الة  حيتاجهةاه كمةا قةد فنةد املوظف يسع  لت .كمهية لديها
 قللضغ  عل  بعض اإلداريني لتحقيق مكاسب ومرااي لصاحل هعالء األقارب. ومن أمثلة ذلك  يلةأ

 واألراضي؛تسري  الصول عل  تراخيو البناء  -
 .اخل...والتوظيفالتدخ  لصاحل أقاربه يف جمال الفقية  -

 :األسباب العامة للفساد اإلداري واملايل -1-4-2
رؤيةتهم  إذا كان املنظرين قد حصروا أسةاب الفسةاد اإلداري واملةايل يف جمموعةات أربة  كمةا سةبق ورأينةا انطالقةا مةن 

 ابلنظةةةر اخلاصةةةةه فةةة ن هنةةةاك أسةةةبااب عامةةةة تتشةةةاركها مجيةةة  أنةةةوا  الفسةةةاد. ومةةةن الصةةةعب فصةةة  أحةةةدها عةةةن اآلخةةةر
 .ك  كبري جدالتداخلها وترابطها بش 

تعد املعسسةات كنواعهةا االقتصةاديةه االجتماعيةة والسياسةية القاعةدة األسةا  يف بنةاء أي  :ضعف املؤسسات (1
 ايةةر ابجلودةه واألداء القو  بقدر مةا تسةهم يف دقيةق العوائةد املرجةوة منهةاه والة  تصةب يف وبقدر هيرها هدولة

 .تم  ا ل ومن األمر يف بناء الفرد
 خاصةة وغري مواكبة ملا حيد  من حوهلةا اهتاسفاتيةياوكلما كانت هوه املعسسات ضعيفة يف أداءهاه هشة يف 

 غةري م  البيئة اخلارجية كلما تسل  الوهن إ  أجراءها وأصبحت مرتعا خصبا النتشار  تلةف اآلفةات والظةواهر
 أخالقيةةانونيةةه تفعية  بعةض املمارسةات الالإضةاعة الوقةته تسةهي  أداء املعةامالت غةري القق املرغوبة عل  غةرار
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وقد يستشري الضعف هلوه املعسسات انطالقا من اإلدارات العليا فيها خاصةة يف  روا املبادرة والتعاون وغياب 
منوذجةا  وتعطةي الةدول العربيةةه القدرة عل  ضةب  مسةارات األداء العملةي واملةايل بعدم القطا  العام الوي يتمير

ء املعسسايت الوي كان سببا يف تفشي  تلف مظاهر الفساد عل  غرارق اإلمهال للمرضة  األدا ضعف حيا عن
 وهةةوا مةةا كةةان لةةهه اخل...ذخةةري أداء العقةةود واملعةةامالت يف احملةةاكمه التةةأخر عةةن مواعيةةد العمةة  املستشةةفياته يف

 كبرية عل  املستوى القومي هلوه الدول ومحلها تكاليف ابهظة سواء من حي  فاتورة الصحة وانتشةار  تداعيات 
 .اخل...تد  مستوايت التعليمه انتشار الفقر والبطالة األمراضه

تمة  مةن األولةوايت الة  تسةع  لتحقيقهةا أي دولةة  تعةد املصةلحة العامةةه وخدمةة أهةداذ ا: تضارب املصاحل (2
أو  وبقةدر مةا تتفةق مصةاحل األطةراذ يف أي معسسةةه أو أي معسسة عل  املستوى اجلرئةي الكلي عل  املستوى
 .لوصول لنتائج جيدة ودقيق مناف إ  اح  بني الدول بقدر ما يعدي ذلك  أوه يف أي مشرو 

 مشةرو  مةنومتلف الةرؤى ويصةري االتفةاق حةول بنةد مةن البنةود أو حةول  ملصاحلا ب تتضار  وأنكن قد حيد  ل
 هةوه األمةوره املشاري  مبثابة ساحة حرب عل  حسةاب املصةلحة العامةة الة  يقتضةيها الةاز املشةرو  أو املعاملةة

تدف  ابألطراذ املتصارعة لتبين ممارسةات غةري أخالقيةة مةن أجة  دقيةق أهةدافهمه وتغليةب مصةلحتهم مهمةا   قد
 .الثمن كان

 قائمة عل  العوملة االلكفونية واالتصاليةه ال  أخوت معهةا أصبحت لغة العصر الايل: السعي للربح السريع (3
وجعلةةت حركيةةة رؤو  األمةوال وتةةداوهلا ال دتةةاا ألي جهةةد. كمةةا  وأوسةة هرحبةة  جمةةاالت  االقتصةاد العةةاملي حنةةو

 ت صفتهم.كانمهما   ل أو ح  لألفرادسواء ملنظمات األعما السري  وسعت من فلسفة الربح
 لربح وجهات  التخلو من برارن الفقر ال  أرقلت كاه  املاليني عرب العار من جهةه ودقيق أفرادالرغبة يف إن 

البحة   عنةه تم  وح  بني الدول ما الر سري  دون جهد مقاب ه ساهم يف توسي  دائرة الالعدالة بني أفراد ا
 .عن أبس  اللول لتحقيق مناف 

را عةةالم السةةلطة الرابعةةة ولةةه دو يعةةد اإل: ووسممائل اإلعممالم وغريهمماضممعف دور التوعيممة ابملؤسسممات التعليميممة  (4
كمةةا تعةةد املعسسةةات التعليميةةةه   هوالنراعةةات  يف تغيةةري جمةةرايت أكثةةر القضةةااي سةةخونةه خاصةةة يف الةةروب  حمةةوراي

 .جلي  البناء بعد األسرة الثانية الاضنة مسامها رئيسا يف إلاا عملية التنمية يف أي اقتصاد ابعتبارها
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 لوسةةائ  اإلعةةالم واملعسسةةات التعليميةةة يف نشةةر االسةةفاتيةيةوأغلةةب دراسةةات علةةم االجتمةةا  أدةةادت ابألمهيةةة 
 ا عل  توجيه الةرأيهت آلية البناء والتنمية. وتكمن قوة وسائ  اإلعالم يف قدر الوعي والتثقيف للفرد مبا يساهم يف

 العام ودفيره وتنويره والدف  به لقبول أو رفض أي مشرو ه وكانت وسائ  اإلعالم سببا يف إنقاذ آالذ األرواا
 .عرب العاره أي أن رسالة وسائ  اإلعالم يف املقام األول هي رسالة إنسانية

 ه قد تتصف وسائ  اإلعالم ابلضةعف وعةدم الكفةاءة يف إدارة األمةور مةا يةعرر سةلبا يف تغيةريحياناألويف بعض 
 وتثبةت الةدالئ ه علة  املسةتوى العةريب الةدور السةليب هاألوضا ه ويدف  حنو ممارسات أقة  مةا يقةال عنهةا فاسةدة

 وتونيه وانعكي ذلك بشةك  سةليب يف األداءلعبته وسائ  اإلعالم خاصة املرئية منها أرناء رورات مصر  الوي
ونفةةي األمةةر ينطبةةق علةة  املعسسةةات . القتصةادي هلةةوه الةةدول خاصةةة مةة  التهويةة  الةةوي مارسةته هةةوه الوسةةائ ا

التعليميةةة يف الطةةور األول والثةةا ه والةة   التعليميةةة الةة  تعةةد األم الثانيةةة إن صةةح التعبةةري للفةةرد خاصةةة املعسسةةات 
هلةةةم مسةةةامهة اصابيةةةة يف بنةةةاء  تكةةةوين وذطةةةري األطفةةةال وترويةةةدهم بقةةةيم أخالقيةةةة تضةةةمنيف  يةتعةةةد قاعةةةدة أساسةةة 

لقةيم جمتمعيةة متعةددة  وتةرداد أمهيةة هةوه املعسسةات يف األطةوار الثانويةة واجلامعيةة مة  اكتسةاب الفةرد مههتجمتمعةا
 .وانفتاا أسلوب حياته عل  ك  ما هو جديد ضمن بيئة متغرية ابستمرار وغري ابتة

 احنصةةر دور املعسسةةات التعليميةةة بشةةةك  كبةةري يف العقةةود األخةةرية خاصةةةة يف الةةدول الناميةةةه ودةةول مسةةةار لقةةد
 تمةة  يف ظةة  زايدة الفةةةوة بةةني املةةعطر واملتلقةةيه بةةني املنةةاهج العديةةد منهةةا حنةةو وظةةائف ال مةةدم ال الفةةرد وال ا

 وقةده شةريعية كفيلةة بضةب  هةوه احملةاورالعملي وصعوبة الةتحكم يف دواليةب الوضة  مة  غيةاب منظومةة ت والواق 
ا املنظومةةة الفبويةةةه أكثةةر وضةةوحا يف اجلرائةةره يف ظةة  سلسةةلة اإلصةةالحات العديةةدة الةة  دةةهد تبةةدو الصةةورة

كبةةري يف العالقةةة القائمةةة بةةني املعلةةم والتلميةةوه بةةني األسةةتاذ والطالةةب ودولةةت املسةةعوليات يف   والةة  أرةةرت بشةةك 
ق والواجبةةةات معروفةةةة بةةةني األطةةةراذ فتحةةةول دور املعسسةةةات التعليميةةةة مةةةن مةةةريب القةةةو  ظةةةرذ قياسةةةيه ور تعةةةد

املسةةتقب  للبنةةاء إ  دور غةةامض دةةدده  تلةةف السياسةةات واالسةةفاتيةيات الةة   وموجةةه ومسةةدد خلطةة  أجيةةال
 .تتقاط  بني مصاحل أطراذ متعددة
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ولة عةن تةوفري األمةن ع الةامي للشةعوبه واألداة املسة القةانون هةو الةورا  : عدم تطبيق القانو  ابلشممكل الصممارم (5
االت الةة  تقةةوم عليهةةا الدولةةةه وهةةو  ةة ويشةةم  القةةانون مجيةة  اه والسياسةةي واالسةةتقرار االقتصةةاديه االجتمةةاعي
وقد ترخر املنظومة القانونية ألي دولة بفسانة مةن القةوانني اخلاصةة  هالتنمية املسئول عن تقويض أو لاا جهود

 تمعيةه فيما قوانني أخرى مستقاة من العالقات الدولية. واملبادم ا لدولة وال  تتماد  م  القيمإبقليم ا
العةام أيضةا يوجةد القةانون الةدويل الةوي يةنظم العالقةات االقتصةاديةه  كما يوجد القانون اخلاصه يوجد القةانون  

إذا اسةةتثنينا الةةدول ) لقةةوانني أو نقصةةهاورمبةةا املشةةكلة ال تكمةةن يف غيةةاب اه االجتماعيةةة والسياسةةية بةةني الةةدول
 القوانني خاصة يف جمال املرأة وحقوقها ه إال أن األمر يتةاوز ذلك إلنفةاذ أو العربيةه ال  تفتقر إ  العديد من

 سةةليما دون احنةةراذ أو تالعةةب كمةةا حيصةة  يف الغالبيةةة مةةن الةةدول الناميةةةو  تنفيةةو هةةوه القةةوانني تنفيةةوا صةةحيحا
 القضااي ال  هي الدول العربية قد تتةاوز عن بعةض القةوانني هادةيا قدمة يف تعاملها م  بعضوح  الدول املت

 هةوه األمةور قةد تةدف  حنةو ممارسةات غةري أخالقيةة هاخل...الطاقةة م  مصةالها اخلاصةة كمةا يف قضةااي اإلرهةابه
 .اخل...العامه الردوة ملالا برتتخو عدة مسارات مث ق التهرب الضرييبه 

 :آاثر الفساد اإلداري واملايل -1-5
 املنظمةة جتاوزت ذرريات الفساد اإلداري واملايل الدود اإلقليمية للدول لتصبح ذرريات عابرة للحدود ضةمن اجلةرائم
كبةري   جةرء ال  أسهمت يف دقيق إيرادات بفيليو ت الدوالرات للةهات املمارسة هلوه اجلرائم بة  أكثةر مةن ذلةكه
 العوملةةة مةة  مةةن هةةوه العائةةدات يةةتم تداولةةه ضةةمن االقتصةةاد العةةاملي يف حركةةة دائريةةة يصةةعب السةةيطرة عليهةةا خاصةةة

 إ  رجةة هةوه التةأرريات مةن بلةد إ  آخةره ومةن إقلةيمااللكفونية ال  سه لت تسيري هةوه العائةدات. ومة  تفةاوت د
 االقتصةةةةاديةه يف مجيةةةة  الةةةةاالت هةةةةي اجلوانةةةةب ارةةةة آخةةةةر تبعةةةةا لدرجةةةةة انتشةةةةار مظةةةةاهر الفسةةةةاد اإلداري واملةةةةايله ف 

 اسةةتقطااب ملمارسةةة والسياسةةية وتتةةةاوز اآلن لتشةةم  اجلوانةةب البيئيةةة الةة  أصةةبحت ضةةمن أهةةم القنةةوات  االجتماعيةةة
  ومن هنا نتساءلق فيما تتمث  ذرريات الفساد اإلداري واملايل؟ه الفساد
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  عملية الفسادق اجلوانب والتأرريات  :(01رقا )  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

االشراف على   السياسة النقدية تنظيم السوق  المالية العامة
 القطاع العام

النظام العام 
 واالنفاذ

(2016اإللكترونية نشرة الالفساد مطلب أساسي لتحقيق النمو واالستقرار الكلي )صندوق النقد الدولي، مكافحة   
 

االستقرار  
 المالي/الكلي

 األزمات المصرفية -
االختتتتتتتت الت فتتتتتتتي  -

 القطاع الخارجي
 التضخم -
عتتتتتتدم استتتتتتتمرار ة  -

أوضتتتتتتتاع الماليتتتتتتتة 
 العامة

 اإلدماج المالي -

رأس المال المادي 
 والخاص

عتتتتتتتتتتتتدم  فتتتتتتتتتتتتا ة  -
 االستثمار العام

ارتفتتتتتتتاع تكتتتتتتتالي   -
 االستثمار واإلنتاج

التشتتتتتتتتو ات فتتتتتتتتي  -
 تكو ن المشروعات

 عدم اليقين -
تشتتتتتتتتتتو  أستتتتتتتتتتعار  -

 الصرف

 رأس المال البشري 
 

عدم  فاية اإلنفتاق  -
علتتتتتتتتتتتى التعلتتتتتتتتتتتيم 

 والصحة
الفقتتتتتتتتتتتتر وعتتتتتتتتتتتتدم  -

 المساواة
المثبطتتتتتتتتات عتتتتتتتتن  -

 اكتساب المهارات

اإلنتاجية الكلية 
 لعوامل اإلنتاج

 فايتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتدم  -
 تاالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمارا

 )البحوث والتطو ر(
عتتتتتتتتتتتدم اتستتتتتتتتتتتاق  -

المهتتتارات المتا تتتة 
متتتتتتتتا ا تياجتتتتتتتتات 

 السوق 

 
 
 

عدم االستقرار  
السياسي 
 والصراعات

 النمو اال توائي الممكن 

 الفساد

 الوظائف
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 :االجتماعيةالنواحي  -1-5-1
 .اجلانبه سيتم الفكير عل  دراسة رال  جوانب رئيسةق الصحةه التعليم والفقريف دراستنا هلوا 

 :الصحة (1
 وهةةةي مةةةن اإلنسةةةانهإن تةةةوفري الرعايةةةة الصةةةحية ودقةةةق األمةةةن الصةةةحي للفةةةرد مةةةن الغةةةاايت األمسةةة  السةةةتمرار حيةةةاة 

 ضةمن ومثلةت الصةحةه جةرءا مهمةا هأي وقةت ويفوتوفريهةا للفةرد يف أي مكةان  ارالقوق األساسية الواجب ضةما
 األلفية اإلمنائية ال  م قراء ة نتائةها منو عامني تقريباه وهي أيضا دتة  حيةرا مهمةا ضةمن أجنةدة أهةداذ أهداذ
 .)2030-2015املستدامة للففة ) التنمية

 ات خاصةةةة يف الةةةدول الناميةةةة الةةة  عرفةةةت كةةةوار  صةةةحيةالصةةةحة البشةةةرية ليسةةةت رةةةريه عبةةةارات تةةةرددت آالذ املةةةر 
 قامي  الرئيسة لتوفري صحة آمنة جرء كبري منها كان بسبب الروب والنراعات ال  أررت عل  ا عديدة

 بسةةبب تصةةريف ميةةاه الصةةرذ الصةةحي والصةةناعي دون معاجلةةةه والةة  اسةةتخدمت أيضةةا يف ري ؛امليمما  تلممول -
 .الرراعية احملاصي 

كما هو حال الدول الناميةه وضةعف التةأطري واملتابعةة الطبيةة   ؛ضعف البىن التحتية اليت توفر الرعاية الصحية -
  اإلطعام اجليد.افتقار هوه الب  ألبس  متطلبات الصحة عل  غرارق النظافةه  ظ  يف

 :التعليا (2
الضاراته  لتحقيق التنمية البشريةه والدعامة القوية لبناء املستقب  وبه سادت  االسفاتيةيةيعد التعليم أحد الركائر 

مةن حية   مغةايرة ه تبةدو الصةورةلكةن بةني املاضةي والاضةره ت األمم عرب مسرية اإلنسان علة  هةوا الكوكةبوتفوق
تةد  جةودة  التعليمه وتغري أمناط التدريي. واألهمه تراج  كفاءة املعسسات التعليميةه وما أتب  ذلك مةنمستوايت 

 .)خاصة اجلامعات  رأ  املال البشري املتخرا من هوه املعسسات 
 الةدول وتعد اليونسكو واحدة من أهم منظمات األمم املتحدة املهتمةة بقطةا  التعلةيم ودسةني جودتةهه ومرتكراتةه يف

بةني  النامية وهلةا جهةود مضةنية مةن أجة  الوصةول إ  تعلةيم متةاا وجبةودة متميةرة يف الةدول الناميةة. وكةان التعلةيم مةن
 وال يةةةرال حيتةةة  دائةةةرة االهتمةةةام عامليةةةاه وهةةةوا مةةةا جتسةةةد يف ه 2015-2000)أهةةةم أهةةةداذ األلفيةةةة اإلمنائيةةةة للفةةةفة 

 .)2030-2015)أهداذ التنمية املستدامة للففة 
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 قنظمة الشفافية الدوليةه أن الفساد يف التعليم اخو عدة مسارات تقر م
 قضمن هوا اجلانبه قد يتخو الفساد املنافو التالية ؛التعليا قبل اجلامعي( )مراحليما يرتب  ابملدارس ف (أ
 الردوة من أج  دخول سلك التعليم ودراء الدرجات؛ -
 املريفة؛ ت والشهادااحملسوبية يف تعيينات املعلمني  -
 إساءة استخدام املنح الدراسية يف دقيق ربح خاص؛ -
 .اخل...ليم اخلصوصي يف أماكن التعليم الرمسيةالتع -

  فيما يرتب  مبعسسات التعليم العايلق قد ينطوي عل  بعض اجلوانب ال  تشهدها مراح  التعليم األخرى
 قاألدكال املميرة للفساد يف التعليم العايل عل  غرارلكن هناك بعض 

 املدفوعات غري املشروعة أرناء عمليات االلتحاق مبعسسات التعليم العايل وضمن إجراءات القبول؛ -
 احملسوبية يف إعطاء مناصب القائمني ابلتعليمه والردوة يف اإلسكان اجلامعي ومنح الدرجات؛ -
 بغري وجه حق عل  البحو ؛التأرري السياسي وذرري الشركات  -
 سرقة البحو  ونسبها إ  غري معلفيهاه واملعلفني األدباا؛ -
 .اخل..للحدود.الفساد يف االعفاذ ابلدرجات العلمية يف التعليم العابر  -

 هةةوه اجلوانةةبه تسةةهم بشةةك  كبةةري يف تةةدهور املةةردود املعةةريف الةةوي يعتمةةد عليةةه اقتصةةاد الدولةةةه وحيملهةةا تكةةاليف
 االت االقتصةاديةه االجتماعيةةه السياسةية والقانونيةة مبةا يةعدي إ  ة االت العلميةه لتشةم  مجية  ا ى اابهظة تتعد

 كانةت ضةحية حةرم فسةاد طةال كةة  دةيء مةرتب  ابلتعلةيمه سةواء بتشةةييد  ارةة مسةتقب  جمهةول ألجيةال ذنبهةا الوحيةد أ
 .اخل...أو تكوين املعطرين التعليميةه أو إلاز البحو  العلميةه أو تروير الشهاداته املعسسات 

 ابلناميةة ومعدر التعليم العايل العاملي الوي يصدر سنوايه يوضح الفاج  الرهيب يف مةردود اجلامعةات العربيةة مقارنةة
 املسةعولة ومهما كانت االنتقادات املوجهة هلوا املعدر إال أن القيقةة املتفةق عليهةا أن الفسةاد مةن أهةم املنافةوه منها

 هةةوه وايت التعلةةيم يف هةةوه الةةدول يف ظةة  غيةةاب رقابةةة ماليةةة وإداريةةةه وإرادة حقيقيةةة للةةتحكم يفعةةن تةةدهور مسةةت
 .الظاهرةه واالكتفاء فق  ابالستنكار وتقد  حماكمات صورية للمتسببني يف فضائح هلا عالقة ابلقطا 
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 :والفقرمستوايت الدخل  (3
 حةةول بةةدد كةة  احملةةاوالت للنهةةوض ابلتنميةةة يف عديةةد األقةةاليميعةةا  أزيةةد مةةن مليةةار نسةةمة يف العةةار مةةن الفقةةر الةةوي 

 العةةةاره ويرتفةةة  عةةةدد الفقةةةراء بشةةةك  كبةةةري يف بلةةةدان أفريقيةةةا جنةةةوب الصةةةحراء الكةةةربى. ورغةةةم النتةةةائج االصابيةةةة الةةة 
 باينةةجراء أهةداذ األلفيةة اإلمنائيةة فيمةا يةر تةب  مبعدةر القضةاء علة  الفقةر املةدق ه إال أن نسةبة التحسةن مت ققتد
 .إ  آخر إقليم من

 نتيةةةة ر يكةةن الفقةةر املستشةةري يف أدغةةال أفريقيةةا أو يف صةةحاري آسةةيا أو يف قسةةم كبةةري مةةن أقةةاليم أمريكةةا الالتينيةةة
مةن  مسةعولة التغري املناخيه أو دح املوارد الطبيعية أو التضةخم السةكا  فقة  بة  كةان نتيةةة أيضةا ملمارسةات غةري

 .القبة االستعمارية ايةر طويلةه بعد أن استقرت هلا األوضا  بعد طرذ حكومات هوه الدول لففة
  للنهج االدفاكي دورا حموراي يف ذلكه والوي أفرز معسسات هشة وضعيفةه "بعة للحكومة يف وقت كان وكان

 .اخلاص ضعيفا إ  حد بعيد أو منعدما القطا 
 كةةان هةةوا املعدةةر هةةو الةةوي يعتمةةدهوإن  وبةةني الفقةةر والفسةةاده يظهةةر معدةةر الةةدخ  بشةةك  يعةةرب عةةن هةةوا اجلانةةبه 

ن  فة  األمم املتحدة اإلمنائي ضمن تقرير التنمية البشةريةه وهةو ال يعكةي حقيقةة مسةببات الفقةر. ومة  ذلةكه بر مج
ويف ه نتشةار الفقةر ومةا يتبعةه مةن انتشةار البطالةةاه و الدخ  املتدنية تعدر دائمةا لتةدهور مسةتوايت املعيشةة مستوايت 

 قه تبني2015حد  تقارير األلفية اإلمنائية لعام أ
 ؛1990خروا أزيد من مليار نسمة عرب العار من دائرة الفقر منو عام  -
 ال يرال نصف العاملني يف العار تقريبا يعملون ضمن دروط هشة؛ -
 ؛1990لتغوية إ  النصف يف املناطق النامية منو عام ا فاض نسبة السكان الوين يعانون من نقو ا -
  أطفال من نقو الوزن. وقد ا فضت هوه النسبة بعد أن كان طفال  07)احد من أص  ك    طف  و يعا -
 ؛1990أطفال عام   04)من أص  ك   واحدا -
 .دايرهممليون من النا  تقريبا عل  هةر   60النراعات قد أجربت ) ته كان2014بنهاية عام  -

 قإن وجه الداللة للعالقة القائمة بني الفقر والفساده ميكن استنتاجها من عدة جوانب
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 ومةن ا ينةتج عنةه انتشةار البطالةةهممة الوظةائف نقةو أسي النمةو ويةعدي إ   هدمضعف معدالت االستثماره ي (أ
فقةةر مةةدق  ا فاضةةا   دةةهد عةةدد العمةةال الةةوين يعيشةةون يف ل تراجةة  الةةدخ  الةةوي يعدةةر ملسةةتوى مرتفةة  مةةن الفقةةر

مةا يقةارب  نه كةا1991األزمة االقتصادية العاملية. ففي عةام  املاضيةه عل  الرغم من  25) كبريا خالل السنوات 
دوالر للشةخو الواحةد يوميةا علة  أن   1.25)من   عل  أق نصف العمال يف املناطق النامية يعيشون م  أسرهم

الةوين يعيشةون يف  مما يعين ا فاضا بنسبة الثلثني يف عدد العمال ه2015عام   %11)هوه النسبة ا فضت إ  
ه يعةةيح يف أفريقيةةا ومةة  ذلةةك اليةةراله 2015مليةةون عةةام   300) إ  1991مليةةون عةةام   900)فقةةر مةةدق  مةةن 

 .من العمال الفقراء %)80)جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا 
عف الفسةةةاد قةةةدرة الكومةةةات علةةة  صةةةياغة سياسةةةات اقتصةةةادية مترنةةةة ومرنةةةة تسةةةتةيب لطموحةةةات أفةةةراد يضةةة  (ب
 هتمة ق غنيةة جةدا وفقةرية جةدا عل  قدر كاذ من العدالةة واملسةاواة. وهةوا مةا يولةد طبقيةة مفرطةة جةدا يف ا تم  ا

 السكان.الشديده الوي خلق فةوة كبرية بني اهلند منوذجا حيا حول التفاوت الطبقي  وتعطي

للطبقةات  ا منظمةة العمة  الدوليةةه ارتفة  عةدد النةا  املنتمةنيهتالة  حةدد واستنادا إ  الطبقات االقتصةادية اخلمةي
-1990) الفةةةةفة   خةةةةاللالواحةةةةددوالرات يف اليةةةةوم   04)الةةةةوين يعيشةةةةون علةةةة  أكثةةةةر مةةةةن  أي)الوسةةةةط  العاملةةةةة 

 .موعة حنو نصف القوى العاملة يف املناطق النامية سكان هوه ايشك  و  ه 2015
وأضةةعف  لقةةد سةةاهم الفسةةاد بشةةك  كبةةري يف تعريةةر الطبقيةةة يف دول عديةةدة حةة  وإن أنكةةرت الةةدول الناميةةة ذلةةكه

الةدخول وانتشةار  قدرة هوه الدول عل  جوب االستثمارات مما وس  من دائرة البطالة ما نتج عنه تراج  مستوايت 
 .لفقرا

 :االقتصاديةالتنمية   -1-5-2
 احتلةةةت الدراسةةةات املرتبطةةةة ابلتنميةةةة مكانةةةة مهمةةةة ضةةةمن اهتمامةةةات االقتصةةةاديني واالجتمةةةاعيني خاصةةةة يف خضةةةم
 الةةةدالالت العديةةةدة الةةة  ينطةةةوي عليهةةةا هةةةوا املفهةةةومه والةةة  أارت جةةةدال كبةةةريا منةةةو سةةةتينيات القةةةرن العشةةةرين بعةةةد

 .تم  اإلنسا  واألزمات املتعددة اجلوانب ال  دهدها كوكب األرضه ومن ل االتحوالت االقتصادية 
 هةوا املفهةوم فكةان ونظر البعض إ  التنمية ابعتبارها الرايدة السريعة واملستمرة يف مستوى الدخ  الفردي عرب الرمن

الفكةةةةر  كةةةةن مةةةة  تطةةةةورعلةةةة  النمةةةةو االقتصةةةةاديه الةةةةوي اعتةةةةرب العامةةةة  الوحيةةةةد لتحقيقهةةةةا ل يمرتكةةةةرا بشةةةةك  رئيسةةةة 
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الصةةلة  عالقةةة وريقةةة هخاصةةة الفكةةر البيئةةي الةةوي اعتةةرب العالقةة القائمةةة بةةني التنميةةة والبيئةةةه االقتصةادي واالجتمةةاعي
 خصوصةةةا مةةة  وجةةةود الشةةةواهد الةةة  أربتةةةت التةةةأرريات السةةةةلبية لةةةنم  التنميةةةة املعتمةةةدة علةةة  البيئةةةة. فتحةةةول الفكةةةةر

 االجتماعيةة ي فقة  إ  فكةر قةائم علة  املواءمةة بةني املتطلبةات االقتصةاديةهاالقتصادي املرتكر عل  النمو االقتصاد
جمةال  جةوراي يف دةوال فربزت مفاهيم جديدة حول التنمية أمهها عل  اإلطةالق التنميةة املسةتدمية الة  مثلةت هوالبيئية

 .لبيئةالفكر اإلنسا  لفكيرها عل  أسيق العدالة االجتماعيةه الكفاءة االقتصادية ومحاية ا
 قمنها ونوكر هالتنمية املستدميةاإلدارة إ  أهم املقومات واألسي ال  تقوم عليها صب و 

 والوي يعد عصب أي تنمية مهما كان نوعها خاصةة مة  الترايةد السةكا  اهلائة  الةوي تعرفةه أقطةار :اإلنسا  (1
 حول العةاره والةوي دفة  بواضةعي أجنةدة القةرن الواحةد والعشةرين إ  اإلدةارة كن النمةو السةري  لسةكان عديدة
 املوارد الطبيعية األخرى. وهوا األمرإ  ترايد أمناط استهالكهم سواء لألراضيه املاءه الطاقة وك   سيعدي العار

 بني النمو السكا  والقدرات االحتمالية ملوارد هوه البلدان؛ التوفيق يتطلب
 وتشك  أسا  الياة واستقرارها للكائن الي خاصة البشري منه وتشم  عل  موارد طبيعية متةددة  :الطبيعة (2

 طبيعية غري متةددة؛ وموارد
 بكةة  أنواعهةةا هثةة  الةةدر  الةةواقي والةةامي للعنصةةر البشةةري يف عصةةر  الةةايل مبةةا أصةةبحت التقنيةةة :التكنولوجيمما (3

دليةةة ق مةةن حلةةول ملشةةكالت عديةةدة. وأصةةبح يعةةتم د علةة  التقنيةةة العاليةةة يف جمةةاالت عديةةدة علةة  غةةرار تقدمةةه
وخلق عناصر جديدة بطرق االستنسا  واهلندسة الورارية. لكن يف املقاب ه ر مين  ذلك  التلو ه ومقاومة املياهه
 اطر عل  اإلنسان جراء استخدامه هلوه التقنيات ابلنظر الحتوائهةا علة  مةواد قةد تةعرر علة  النظةام  وجود من

 .كلي  بشك  البيئي

 :النظام السياسي واالستقرار -1-5-3
 قيلي كما  م السياسي برمته سواء من حي  درعيته أو استقراره أو مسعتهه وذلك يفك الفساد أارا سلبية عل  النظا

 يعرر عل  مدى هت  النظام ابلدميوقراطيةة وقدرتةه علة  احةفام حقةوق املةواطنني األساسةيةه ويف مقةدمتها املسةاواة -
 الفرص وحرية الوصول إ  املعلومات وحرية اإلعالمه كما حيد من دفافية النظام وانفتاحه؛ وتكافع

 القرارات طبقا ملصاحل دخصيةه ودون مراعاة املصاحل العامة؛معظم يعدي إ  حالة يتم فيها اماذ  -
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 يقود إ  الصراعات الكبرية إذا ما تعارضت املصاحل بني جمموعات  تلفة؛ -
 النفاق السياسي كنتيةة لشراء الوالءات السياسية؛خلق جو من  -
 وجةود تم  املد ه وتعرير دور املعسسات التقليدية وهو ما حيول دون إضعاذ املعسسات العامة ومعسسات ا -

 .دميوقراطية حياة
 هانةباجل واهبة  تعدر ج  املعطيات الصادرة عن أغلب الدول ال  تشهد فسةادا مرتفعةاه مةدى ذرةر بيئتهةا السياسةية

 حية  إليةه األمره ف ن العالقة القائمة بني الفسةاد والنظةام السياسةي هةي عالقةة تبادليةة كمةا سةبق اإلدةارة ايةر ويف
 إ  الفسةةاد املختلفةةة قةةد تكةةون مسةةامها رئيسةةا يف انتشةةار الفسةةاده وابملثةة  قةةد يةةعدي اهتةة أن البيئيةةة السياسةةية مبكو 

 .التأرري يف النظام السياسي من مجي  النواحي
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 الفصل: خالصة
 تبةني مةنقةد اه أنواعها والتةأرريات الناجتةة عنهةا. و هبقدم الفص  قراءة بسيطة لظاهرة الفساد من حي  تعريفهاه أسبا

 قدلي  هوه اجلوانب خالل
 اإلداريةنيه قةا مةن رؤيةة االقتصةادينيهاختالذ تعريف الفساد تبعا للمعايري ال  يعتمةد عليهةا يف التصةنيف انطال -

 ؛هلوه الظاهرة م  االعتماد الرئيسي عل  معيار جمال النشاط هاخل...االجتماعيني
 واضةحة يف داللةة هاخل... ولية ظاهرة الفساد جلمي  اجلوانةب االقتصةادية منهةاه االجتماعيةةه السياسةيةه البيئيةة -

 خلطورة هوه الظاهرة؛
 والة  دو  ظاهرة الفساد اإلداري واملايله ابإلضةافة إ  تنةو  التةأرريات الة  تنةتج عنهةاتنو  األسباب املعدية ل -

 تتةاوز قدرات االقتصادات يف بعض األحيان؛
 تشةعب ا متصةلة مة  بعضةها الةبعض يف ظة هتة ويبق  االتفاق قائما عل  أن الفساد هو جرمية متعةددة األبعةاده وقنوا

يف  رئيسا دورا املمارسات واألساليب املعتمدة خاصة يف جمال الفساد اإلداري واملايله وال  كان للتطور التكنولوجي
 .انتشار هوه اجلرمية
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الثاين الفصل  

 حماربة الفساد برؤى منظمات دولية
 

  املنظمات واالتفاقيات الدولية -
  الفساد يف اجلزائر مكافحة  -
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 :متهيد
 تفاعلةةةت اجلهةةةود الدوليةةةة مةةة  اجلهةةةود احملليةةةة بشةةةك  كبةةةري يف مكافحةةةة ظةةةاهرة الفسةةةاد الةةة  كانةةةت ظةةةاهرة عامليةةةة يف

 اه لتكةةةةون أيضةةةةا ظةةةةاهرة عامليةةةةة يف مكافحتهةةةةا. وتعةةةةددت قنةةةةوات التعةةةةاون الةةةةدويل واحمللةةةةي يف مكافحةةةةة هةةةةوههتةةةة ذرريا
 اهتعديدة خاصة م  وجود منظمات دولية محلت عل  عاتقها مهمة التخفيف مةن حةدالظاهرةه واموت مسارات 

 .يف ظ  ما هثله ابلنسبة لالقتصاد العاملي عل  غرار صندوق النقد والبنك الدوليني
الةةدويل  تمةة  مةةن جهةةة أخةةرىه أفةةرزت اجلهةةود الدوليةةة مةةيالد منظمةةة الشةةفافية الدوليةةةه الةة  مثلةةت آراء وتوجهةةات ا

 .عن اخللفيات السياسية والثقافية ال  تنطوي عليها أي مشاري  دولية مرتب  ة بتأسيي منظمة مابعيدا 
 لتكةةون اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة الفسةةاده احملطةةة الفارقةةة يف سةةريورة مكافحةةة الفسةةاد دوليةةا والةة  لقيةةت إمجاعةةا

 .وموافقة من قب  اجلمي 
وكانةت  اا اسفاتيةياته متوقف عل  اجلهود احملليةة املبوولةة يف هةوا اجلانةبودقيق تعاون دويل ملكافحة الفساد وإل

إ   اجلرائةةر مةةن بةةني الةةدول الناميةةة الةة  صةةادقت علةة  عةةدد كبةةري مةةن االتفاقيةةات اإلقليميةةة املعنيةةة مبكافحةةة الفسةةاده
 .وطنية ملكافحته قائمة عل  تفعي  اإلطار التشريعيه القانو  واملعسسي السفاتيةيةجانب صياغتها 
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 :املنظمات واالتفاقيات الدولية -2-1
 محلةةت منظمةةة الشةةفافية الدوليةةة علةة  عاتقهةةا مهمةةة مكافحةةة الفسةةاد علةة  املسةةتوى العةةاملي ممثلةةة للمةتمةة  الةةدويل

 طةرفني  الةدويل وصةندوق النقةد الةدويل لبنةك )ا بصفة مستقلة عةن حكومةات الةدوله لتكةو  معسسة  بروتةون وودز
 كةة  طةةرذ يف جرئيةةات   اسةةفاتيةيةه والةة  دةةهدت تعةةاو  بةةني األطةةراذ الثالرةةة مةة  تبةةاين رئيسةةيني يف هةةوه املعادلةةة

جلهود  معينة انطالقا من األدوار ال  تعديها ك  معسسة. لتكون اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إطارا جامعا
 .ساته وصو" عامليا ملكافحتههوه املعس

 :اتفاقية األما املتحدة ملكافحة الفساد -2-1-1
الفسةةاد  حمطةةة فارقةةة يف "ريةةد اجلهةةود الدوليةةة ملكافحةةة ه2003مثلةةت اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة الفسةةاد لعةةام 

الةةدول    بةةنيخاصةةة جةةرائم الفسةةاد العةةابرة للحةةدود الةة  سةةبق ذكرهةةا. واعتةةربت إطةةارا تعاونيةةا متعةةدد األطةةراذ مجةة 
املصةةادقة  وكرسةةت منافةو تعةةاون متعةدد األبعةةاده وراعةت إ  حةد بعيةةد اخلصوصةية القانونيةةة للةدول هالناميةة واملتقدمةة

املصةادقة ت وهة  ه2003أكتةوبر عةام  31املةعر  يف   58/04ت هوه االتفاقية مبوجب القةرار عل  االتفاقية. واعتمد
 .وتتألف االتفاقية من مقدمة وإحدى وسبعون مادة موزعة عل  مثانية فصول ه2005عليها عام 

 :: أغراض االتفاقيةأوالا 
وموضةحة  مادةه ك  مادة تضمنت جمموعة من الفقرات. وقد كانت هوه املواد دةاملة  71)احتوت االتفاقية عل  

الرئيسةةة مةةةن  األو  مةةن االتفاقيةةة األغةةراضلكةة  العناصةةر الةة  مةةو ظةةاهرة الفسةةاد ومكافحتهةةةاه وتضةةمنت املةةادة 
 قاعتمادها

 ترويج وتدعيم التدابري الرامية إ  من  ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأل ؛  1
 تةةةرويج وتيسةةةري ودعةةةم التعةةةاون الةةةدويل واملسةةةاعدة التقنيةةةة يف جمةةةال منةةة  ومكافحةةةة الفسةةةاد مبةةةا يف ذلةةةك اسةةةفداد  2

 املوجودات؛
 .واملساءلة واإلدارة السليمة للشعون العمومية واملمتلكات العموميةتعرير النراهة   3
 .فتضمنت أهم املصطلحات املستخدمة ضمن االتفاقيةه واملرتبطة مبكافحة الفساد الثانيةهما ابلنسبة للمادة أ
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 مةا جةاءملت املادة اخلامسة من الفص  الثةا ه علة  سياسةات وممارسةات مكافحةة الفسةاد الوقائيةةه وأهةم تداكما 
 قفيها

تقةةةوم كةةة  دولةةةة طةةةرذه وفقةةةا للمبةةةادم األساسةةةية لنظامهةةةا القةةةانو ه بوضةةة  وتنفيةةةو أو ترسةةةيد سياسةةةات فعالةةةة   1
تم  وجتسةد مبةادم سةيادة القةانون وحسةن إدارة الشةعون واملمتلكةات  ملكافحة الفساده تعرز مشاركة ا منسقة

 والنراهة والشفافية واملساءلة؛ العمومية

 دولة طرذ إ  إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدذ من  الفساد؛تسع  ك    2

  تسع  ك  دولة طرذ إ  إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلةه بغية تقرير مةدى  3
 كفايتها ملن  الفساد ومكافحته؛

 الصةةةلةه حسةةةب االقتضةةةاء ووفقةةةا تتعةةةاون الةةةدول األطةةةراذ فيمةةةا بينهةةةا ومةةة  املنظمةةةات الدوليةةةة واإلقليميةةةة ذات   4
للمبةةادم األساسةةية لنظامهةةا القةةانو  علةة  تعريةةر وتطةةوير التةةدابري املشةةار إليهةةا يف هةةوه املةةادة. وصةةوز أن يشةةم  

 .التعاونه املشاركة يف الربامج واملشاري  الدولية الرامية إ  من  الفساد ذلك 

 :أمهية االتفاقية :اثنياا 
يف  سني التفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاده تكمةن أمهيةة هةوه االتفاقيةةر اوالد حسب آراء العديد من الباحثني

 يقعدة نواح
  دولةة وجمموعةة  128) الاز االتفاقية بصورة توافقية بعد جهود مكثفة ومفاوضات حثيثة دارك فيها حوايل م  1

 ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية؛ املتحدةهكبرية من وكاالت األمم 
 ذيت االتفاقية لتكم  سلسلة من القرارات واالتفاقات الدوليةة الة  سةبقتها وتشةة  اجلهةود الوطنيةة والدوليةة يف  2

 االتفاقيةة العامليةة الوحيةدة ارة وهةي إذ ال تنفةرد مةن حية   وليتهةا وتكامة  أحكامهةا ف  الفسةادهجمال مكافحة 
 ظاهرة الفساد وتسع  لتشة  الدول األطراذ عل  اعتماد األطر الفعالة ملكافحتها؛ تتناول ال 

 داملة ملكافحة الفساد تعتمد عل  اماذ جمموعة من التدابري التشريعية وغري التشريعية اسفاتيةيةاالتفاقية هث    3
 قيةةق التعةاون القضةةائي بةةنيوتسةتهدذ د األطةةراذهلنفسةةها آليةة ملراقبةةة التنفيةو مةةن خةالل مةةعهر الةدول  وتنشة 
 عل  كافة أصعدة مكافحة ظاهرة الفساد؛ األطراذ الدول
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ت هةةوه االتفاقيةةة تطةةورا هامةةا يف "ريةةد اإلنسةةانية ذلةةك أنةةه للمةةرة األو  م التوصةة  إ  توافةةق للمةتمةة  تةةرب عا  4
 عدد من املفاهيم ال  دكم العم  القانو  يف جمال املمارسات ال  اصطلح عل  اعتبارها فسادا؛ حول الدويل

الدوليةةة ملاهيةةة التةةدابري واإلجةةراءات الواجةةب اماذهةةا ملكافحةةة الفسةةاده فضةةال عةةن  واالسةةفاتيةيةجتسةةد الرؤيةةة   5
 تم  الدويل جترميها واملالحقة واملساءلة عليها؛ الفساد الواجب عل  أعضاء ا أفعال ماهية

 داتسةةم اإلطةةار التشةةريعي للتةةةر  والعقةةاب الةةوي ادةةتملت عليةةه االتفاقيةةة مةةن جترميةةه لشةة  أفعةةال وصةةور الفسةةا  6
 . ولية التةر  يف األفعال ال  ترتكب يف إطار القطا  اخلاص كولك و 
 :اسرتاتيجيات مكافحة الفساد اثلثاا:

 ا األو ه م االعتمةةةاد علةةة  رالرةةةة اسةةةفاتيةيات رئيسةةةةهتةةة ا االتفاقيةةةة يف مادهتمةةةن أجةةة  دقيةةةق األغةةةراض الةةة  حةةةدد
 قالنواحيه وهثلت هوه االسفاتيةيات يفتعكي البعد الدويل والوطين جلرمية الفساد من مجي  

 دذ الوقايةةة مةةنهتةة  تلةةرم االتفاقيةةة الةةدول األطةةراذ بضةةرورة األخةةو بسياسةةات عامةةة فعالةةة :الوقايممة اسممرتاتيجية (1
 قوتفاوا تلك التدابري بنيه االتفاقية فصال كامال للتدابري ال  مو القطاعني العام واخلاص ومصوه الفساد

 سبي  املثالق إنشاء جهاز معني ملكافحة الفساد؛ترتيبات معسسية عل   -
 مدو ت قواعد السلوك والسياسات العامة ال  تنهض ابلكم الرديده وسيادة القانون والشفافية؛ -

ملكافحةةة  تمةة  احمللةةي يف اجلهةةود الراميةةة وتشةةدد االتفاقيةةة علةة  ضةةرورة إدةةراك املنظمةةات غةةري الكوميةةة ومبةةادرات ا
 .وه املشكلةهب الفساده ودسيسهم

 تعكةةةد االتفاقيةةةة كن جتةةةر  بعةةةض األفعةةةال إلرامةةةيه والةةة  تقضةةةي أيضةةةا كن تنظةةةر الةةةدول التجمممر : اسمممرتاتيجية (2
 ال تعةةاجل أدةةكال الفسةةاد ارةة ومةةن األمةةور املبتكةةرة يف اتفاقيةةة مكافحةةة الفسةةاده أ هاألطةةراذ يف جتةةر  أفعةةال إضةةافية

 فحسةةةبه علةةة  غةةةرار الردةةةوةه واخةةةتال  األمةةةوال العامةةةةه وإمنةةةا تتنةةةاول أيضةةةا األفعةةةال املرتكبةةةة ملعاونةةةة األساسةةةية
 .سري العدالةه واالجتار ابلنفوذ وإخفاء عائدات الفساد أو غسلها وعرقلة الفساده

ه يةةةةةة)الوقا الفسةةةةةاد تشةةةةةدد االتفاقيةةةةةة علةةةةة  أن كةةةةة  اجلوانةةةةةب املعنيةةةةةة مبكافحةةةةةةالتعممممماو  المممممدويل:  اسمممممرتاتيجية (3
 .تطلب ابلضرورة تعاو  دولياو ت  اهتالتحقيقاته مالحقة اجلناةه ضب  العائدات املختلسة وإعاد

 قا االتفاقيةه لدهب ومن أدكال التعاون ال  تنادي
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 املساعدة القانونية املتبادلة يف مج  األدلة اإلرباتية ونقلها؛ -
 تسليم املطلوبني للعدالة؛ -
 ا؛هتيدها وضبطها ومصادر اقتفاء أرر عائدات الفساده جتم -
 قم  االتفاقيات ال  م املصادقة عليها مث  هوه االتفاقية عل  غرار  كما يتم تفعي  اإلطار التعاو  -
 اخلاصةةةةة ه1997م لعةةةةااتفاقيةةةةة مكافحةةةةة ردةةةةوة املةةةةوظفني العمةةةةوميني األجانةةةةب يف املعةةةةامالت التةاريةةةةة الدوليةةةةة  -

 ؛ OCEDمبنظمة
 ؛2003اتفاقية االداد األفريقي ملن  الفساد وحماربته لعام  -
 ؛1999اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد لعام  -
 وروبيةةة أو مةةوظفي الةةدول األعضةةاء يف االدةةاد األورويب لعةةاماتفاقيةةة مكافحةةة الفسةةاد بةةني مةةوظفي اجلماعةةات األ -

1998. 
إدةةعار   مةةن االتفاقيةةةه علةة  أنةةه إبمكةةان أي دولةةة طةةرذ يف االتفاقيةةة أن تنسةةحب بتوجيةةه  70)وقةةد نصةةت املةةادة 

العةةام  األمةةنيكتةةايب لألمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدةه ويصةةبح هةةوا االنسةةحاب  فةةوا بعةةد عةةام واحةةد مةةن "ريةةد اسةةتالم 
 اإلقليمةةيه ابإلضةةافة إ  أن انسةةحاب مجيةة  الةةدول األعضةةاء يف أي منظمةةة للتكامةة  االقتصةةادي هلةةولك اإلدةةعار

 .يلغي عضوية هوا التكت  يف االتفاقية
 إن قةةراءة بسةةيطة يف مضةةمون االتفاقيةةة يعدةةر بشةةك  اصةةايب للةهةةود الةة  بةةولت مةةن أجةة  صةةياغة بنةةود ومةةواد هةةوه

 ضةمن  لت ك  مظاهر الفساد م  دديد مضامينها بدقةه وتوضيح آليات املعاجلةة وسةب  املكافحةة االتفاقيةه ال 
ه إطةةار تعةةةاو  دويل قةةائم علةةة  تفعيةةة  وتكةةريي االتفاقيةةةات اإلقليميةةة. ور تتةةةوان االتفاقيةةةةه يف دديةةد املفةةةاهيم بدقةةةة

 كة  بلةد مة  ضةرورة إنفةاذ بعةض جوانةب  وتبسي  آليات التنفيو ضمن رؤى قائمةة علة  مراعةاة اخلصوصةية الة  هيةر
 .هوه االتفاقية ح  داخ  البلد نفسه

 يعتةةرب ورغةةم اخةةتالذ وجهةةات النظةةر حةةول التفعيةة  القيقةةي لالتفاقيةةة وتطبيةةق بنودهةةا إال أن وجودهةةا يف حةةد ذاتةةه
 ظةةاهرة ول خطةةورةلاحةةا وتفوقةةا لكةة  الفةةاعلني علةة  املسةةتوى الةةدويل الةةوين أرادوا أن صمعةةوا الةةرأي العةةام العةةاملي حةة 
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مةواد  ا احملليةةه اإلقليميةة والعامليةة. وقةد تكةون هنةاك فةةوات أو رغةرات يف سةراينهتة اه وذررياهتالفساده وتشعب جماال
 .هوه االتفاقيةه إال أن ذلك ال مين  من التنويه كمهيتها كأهم اتفاقية عاملية ملكافحة الفساد

 :منظمة الشفافية الدولية -2-1-2
 واليةاة تمة  املةد  ه حركة عاملية ذات رؤيةة واحةدةق عةار ملةو فيةه الكومةات وقطةا  األعمةال واالدوليةالشفافية "

 املنظمةةات غةةري وا املةدخ  نسةةته  الةةدي  عةن منظمةةة الشةفافية الدوليةةةه الةة  تعتةرب مةةن أهةمهبةة  "اليوميةة مةةن الفسةاد
 .نفاآإليها  اربة الفساد ضمن رؤيتها املشارالكومية عل  املستوى الدويل ال  محلت عل  عاتقها مهمة حم

جمموعةة  عل  يد األملا  بيةف هةيةن )خبةري سةابق لةدى البنةك الةدويل  ابإلضةافة إ  ه1993ذسست املنظمة عام 
وترقيةةة  تكمةةن مهمةةة الشةةفافية الدوليةةة يف وقةةف الفسةةادو  همةةن اخلةةرباء الةةوين عملةةوا لفةةفة يف معسسةة  بروتةةون وودز

فتتمثة  يفق  اءلة والنراهة عل  مجي  املستوايت وعةرب جة  القطاعةات. أمةا القةيم الة  تعتمةدها املنظمةةالشفافيةه املس 
 .الشفافيةه املساءلةه النراهةه التضامنه الشةاعةه العدالة والدميوقراطية

 :: مكافحة الفساد ضمن رؤية منظمة الشفافية الدوليةأوالا 
 أجةة  مكافحةةة الفسةةاد بشةة  الوسةةائ  واعتمةاد كةة  السةةب  املمكنةةة مةةنعملةت منظمةةة الشةةفافية منةةو ذسيسةةها علة  

 يف مكافحةةةة الفسةةةاد وفةةةق اسةةةفاتيةيتهادقيةةةق أهةةةدافها األساسةةةية ورؤيتهةةةا الةةة  انطلقةةةت منهةةةا. وحةةةددت املنظمةةةة 
 قاخلطوط اإلردادية التالية

 املةةد  والقطةةا  اخلةةاص مةةن تمةة  بنةةاء دالفةةات علةة  املسةةتوى احمللةةي واإلقليمةةي والعةةامليه تضةةمق الكومةةات وا  1
 حماربة الفساد عل  املستوى الداخلي واخلارجي؛ أج 

 تنظيم ودعم الفرو  احمللية للمنظمة لتحقيق مهمتها؛  2
 ملساعدة يف تصميم وتنفيو نظم النراهة الفعالة؛ا  3
 ذات الةةدخ جتمية  ودليةة  ونشةةر املعلومةات وزايدة الةةوعي العةةام ابألضةرار املهلكةةة للفسةةاد )خاصةة يف الةةدو ل   4

 .املنخفض  عل  اإلنسان والتنمية االقتصادية
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 :: اجنازات منظمة الشفافية الدوليةنياا اث
 قهثلت أهم الازات منظمة الشفافية الدولية عل  مدار الففة املاضية يف

"جةةةيمي  دريةةةك موقةةةف البنةةةك الةةةدويل مةةةن وضةةة  رافةةةض لتقبةةة  فكةةةرة حماربةةةة الفسةةةاد إ  وضةةة  جعةةة  رئيسةةةه  1
ت الصةدذ أن يةتهم جةيمي ولفنسةون ابلفسةاد دةاء )لكةن معروفا كنةه زعةيم الركةة العامليةة للفسةاد" ولفنسون

 حملاربةة الفسةاد لةيعلن رئةيي البنةك  اسةفاتيةيتهوقت كان البنك الدويل يسري رة  ى ابتةة يف  يف ه2007عام 
 ؛عن استقالته

املةةةوظفني األجانةةةب الةةةوين يعملةةةون يف املعةةةامالت يف إصةةةدار اتفاقيةةةة ردةةةوة  (OCED)ة تقةةةد  الةةةدعم ملنظمةةة   2
 تعةد نصةر ملنظمةة الشةفافية؛ ارة "نيويةورك "ميةر" أ و "وادةنطن بوسةت" العاملية ال  قالت عنهةا جريةد" التةارية

 مفيض الضةرائب علة  الردةاوىه وذلةك يف كة  الةدول تقريبةا اءرأمن ج  إ (OCED) الضغ  عل  منظمة
 فيما عدا هو لندا؛

 جر الور املفروض يف مناقشة أمور الفساد املتعلق ابلتةمعات الدولية؛كسر حا  3
 إنشاء دالفات من املنظمةات واألفةراد الختيةار حكومةات صةادقة وأمينةة علة  مسةتوى العةاره وتنميةة ممارسةات   4

 أكثر دمال للمسعولية االجتماعية؛ جتارية
 دولة عل  مستو ى العاره وهوا يوضةح مةدى األمهيةة  60)زايدة فرو  املنظمة ابستمرار ح   لت أكثر من   5

 وه الفةرو  دفعةت رؤسةاء الةدول إ  اإلفصةاا عةن" هبة "النراهةة اكتسبتها قضةية الفسةاد حة  أن ورش عمة  ال 
 م اخلاصةه وذلك يف تنرانيا وموريتانيا؛هتممتلكا

 لسةةنوي عةةن الفسةةاد وترتيةةباكتسةاب املنظمةةة دةةهرة عامليةةة كمشةارك مهةةم يف معركةةة الفسةةاده خاصةةة إصةدارها ا  6
 .تبعا ملستوايت الفساد وفقا ملعدر مدركات الفساد الدول

 دورها فر  للمنظمة عرب أحناء العار يف داللة واضحة لترايد   100)وجتدر اإلدارة إ  أنه يوجد اليوم أكثر من   7
 ها مكانةة متميةرة إقليميةاتمة  املةد  وهةوا مةا أكسةب االسفاتيةيه وتفاع  مجي  األطراذ معها خاصةة ممثلةي ا

 .وعامليا
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 :: إصدارات منظمة الشفافية الدوليةلثاا اث
 دأبةةةت منظمةةةة الشةةةفافية الدوليةةةة علةةة  تقةةةد  مجلةةةة مةةةن اإلصةةةدارات السةةةنوية والدوريةةةة ه1993 عةةةاممنةةةو ذسيسةةةها 

 بظةةاهرة الفسةةاد مةةن مجيةة  جوانبهةةاق معدةةر مةةدركات الفسةةاده معدةةر دافعةةي الردةةوةه تقريةةر ابروميةةف الفسةةاد واملرتبطةةة
 .وتقرير الفساد العاملي العاملي

 ه1995معدر مدركات الفساده يعد من أهم معدةرات قيةا  الفسةاد علة  املسةتوى العةاملي وبةدأ إصةداره عةام   1
 معدةر مهةم يقةوم بفتيةب الةةدول وفةق جمموعةة مةن املعدةرات الفرعيةةة القائمةة علة  آراء اخلةرباء. وهةو معدةةر وهةو
 أو نقطة؛ درجة 100من 

 ويعةرب. 2011و 2008ه 2006 ه2002معدر دافعي الردوةه أصدر هةوا املعدةر أربة  مةرات كةان ت أعةوام   2
 مقدار الرداوى املدفو  ة من قب  الشركات احمللية؛ عن

 وميةف الفسةةاد العةامليه وهةةو معدةر يعتمةةد علةة  دلية  الفسةةاد يف الةدول اعتمةةادا علة  آراء عامةةة املةةواطنني يفابر   3
 بعكي معدر مدركات الفساد الوي يعتمد عل  آراء اخلرباء كما أنه دراسة مسحية استطالعية؛ الدول

 فية الدوليةة و لةت عةدة قطاعةات علة ا منظمة الشفاهتتقرير الفساد العامليه من بني التقارير املهمة ال  أصدر   4
 . 2013)التعليم  ه 2008)املياه  ه 2006)ق الصحة غرار

 :صندوق النقد الدويل -2-1-3
التةةارة  ميث  صندوق النقد الدويله أحد الركائر الثالرة للنظام االقتصادي العةاملي إ  جانةب البنةك الةدويل ومنظمةة

 العاملية حي ق
 ؛يتو  مسعوليته صندوق النقد الدويلالنظام النقدي الدويله   1
 ؛تو  مسعوليته البنك الدويله يالنظام املايل الدويل  2
 .لنظام التةاري الدويله تتو  مسعوليته منظمة التةارة العامليةا  3

التطةور  لقد ذسي صندوق النقد الدويل بعد انتهاء الرب العامليةة الثانيةةه ودةهد تطةورات متالحقةة ارتبطةت بةوترية
 .والتحول الوي دهده االقتصاد العاملي
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 :: تقد  عام لصندوق النقد الدويلأوالا 
 بةةةني نشةةةأة صةةةندوق النقةةةد الةةةدويل يف أربعينيةةةات القةةةرن العشةةةرينه وأداءه يف القةةةرن الواحةةةد والعشةةةرين تتبةةةدى مالمةةةح

 اسةتقرار لتحقيةق االسةفاتيةيةه ا األهداذ األساسية للصندوق بدرجة أكرب ووظائفة هتعديدة هلوه املسرية ال  جسد
 قحملة عامة حول صندوق النقد الدويله وفيما يلي النظام النقد ي الدويل

 صندوق النقد الةدويل مبوجةب املةعهر النقةدي واملةايل لألمةم املتحةدة الةوي أنعقةد يف بريتةون وودز أنش  قالنشأة (1
  27 ودخلةت االتفاقيةةة حيةةر التنفيةةو يف ه1944يوليةةو  22يف الةةوالايت املتحةدة األمريكيةةة يف  نيوهامشةةربواليةة 

ويضةةةةم ه الحقةةةةة وتعرضةةةةت االتفاقيةةةةة بةةةة  ل دهةةةةا تعةةةةديالت  1969يوليةةةةو  28وعةةةةدلت يف  ه1945ديسةةةةمرب 
 .بلدا  189الصندوق يف عضويته )

 قتتمث  أهداذ صندوق النقد الدويل يف قاألهداف (2
النقديةةة  يةة  سةةب  التشةةاور والتعةةاون بشةةأن املشةةكالت هت تشةةةي  التعةةاون النقةةدي الةةدويل عةةن طريةةق هيئةةة دائمةةة -

 الدولية؛
 القيقةي زايدة فةرص العمة  ورفة  مسةتوى الةدخ تيسري التوس  والنمو املتوازن يف التةارة الدوليةه مما يسةهم يف  -

 االقتصادية؛ بصفة مستمرة وتنمية املوارد اإلنتاجية جلمي  البلدان األعضاء ابعتبارها أهداذ أساسية للسياسة

 العمةةة  علةةة  دقيةةةق اسةةةتقرار أسةةةعار الصةةةرذه والفةةةاظ علةةة  ترتيبةةةات منظمةةةة للصةةةرذ بةةةني عمةةةالت البلةةةدان -
 مفيض قيم العمالت؛األعضاءه وجتنب التنافي يف 

وإلغةاء  املساعدة علة  إقامةة نظةام مةدفوعات متعةدد األطةراذ ابلنسةبة للمعةامالت اجلاريةة بةني البلةدان األعضةاء -
 قيود الصرذ األجنيب ال  تعيق منو التةارة العاملية؛

 كافيةه ومن   ت توفري الثقة بني البلدان األعضاء عن طريق إ"حة موارد الصندوق العامة هلا بصفة معقتة وبضما -
 ارتةةةدابري مةةةن دةةةأ ا دون اللةةةةوء إ هتل إعطاؤهةةةا الفرصةةةة لتصةةةحيح االخةةةتالالت الةةة  تصةةةيب مةةةوازين مةةةدفوعا

 اإلضرار ابلرخاء عل  املستوى الوطين أو الدويل؛
 .آنفا وردتقصري أمد االختالل يف موازين املدفوعات الدولية للبلدان األعضاء ومفيف حدتهه وفقا ملا  -
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 قصندوق األساسية يفالتتمث  وظائف  :الوظائف (3
 السياسةةةات  مةةةن خةةةالل اإلدةةراذ علةةة  النظةةام النقةةةدي الةةةدويل والتطةةورات االقتصةةةادية العامليةةة ومتابعةةةة ؛الرقابمممة -

 مةةن التحقةةق ويف إطةةار هةةوه العمليةةة الراميةةة إ  .189االقتصةةادية واملاليةةة لبلدانةةه األعضةةاء البةةالغ عةةددها بلةةدا 
 ويقةدم االسةتقرار ددهتة  عادة يسل  الصندوق الضوء علة  املخةاطر الة  ميكةن أن سنوايهالسالمة املالية للبلدان 

 .املشورة بشأن التعديالت الالزمة عل  السياسات 
 دان األعضةةةاء علةةة  معاجلةةةةدذ القةةةروض املقدمةةةة مةةةن صةةةندوق النقةةةد الةةةدويل إ  مسةةةاعدة البلةةة هتةةة  ؛اإلقمممراض -

 هةوا ويقة  هميران املدفوعاته واالستقرار االقتصاديه واستعادة النمةو االقتصةادي القابة  لالسةتمرار مشكالت 
 .الدور املتعلق م  األزمات يف قلب نشاط اإلقراض الوي يقوم به الصندوق

وهةو مةا ) األعضاء يقدم صندوق النقد الدويل املساعدة الفنية والتدريب للمسعولني يف البلدان ؛القدرات تنمية -
 لوضة  سياسةات  الالزمةة ملساعدة البلدان عل  بناء معسسات قويةة وتعريةر املهةارات   يطلق عليه تنمية القدرات 

 الصةةةندوق الرقةةةايب بعمةةة  وريقةةةا اقتصةةةادية كليةةةة وماليةةةة سةةةليمة وتنفيةةةوها. وتنميةةةة القةةةدراته الةةة  تةةةرتب  ارتباطةةةا
 .من البلدان األعضاء كبريا  ومشاركته يف الربامجه مدفوعة ابلطلبه وتتسم بسرعة االستةابةه وتلق  تقديرا

االقتصةاد  اهبة  وقام صندوق النقد الدويل منو ذسيسه مبهةام عديةدة يف حة  املشةاك  واألزمةات االقتصةادية الة  مةر 
 .تدخالته سريعة وبوصفات مكلفة جدا خاصة للدول النامية وكانت هيونيةالعاملي دديدا يف جمال املد

 وبغةةةض النظةةةر حةةةول اآلراء املوافقةةةة واملعارضةةةة لسياسةةةة صةةةندوق النقةةةد الةةةدويل خاصةةةة يف تعاملةةةه مةةة  الةةةدول الناميةةةة
 والةة  تعكةةي يف جةةرء كبةةري منهةةا حةةةم الصةةو الةةوي يعةةد املتقدمةةةهواجتاهاتةةه املنحةةازة يف بعةةض األحيةةان للةةدول 

 معدرا مهما ألداء الصندوق خاصة م  حةم التموي  الوي حيص  عليه إال أن ذلكه ال يغطي علة  حقيقةة الةدور
 االسةةفاتيةي الةةوي يلعبةةه صةةندوق النقةةد الةةدويل يف جمةةال دقيةةق التةةوازن النقةةدي وتصةةحيح االخةةتالالت الكبةةرية يف

ورمبةةةا النقطةةةة األهةةةمه هةةةي عملةةةه املشةةةفك مةةة  البنةةةك الةةةدويل وابقةةةي ه وعات إ  جانةةةب أسةةةعار الصةةةرذمةةةوازين املةةةدف
دد االقتصاد العةامليه هت من مكافحة الفساد ال  اعتربت ظاهرة خطرية منظمات األمم املتحدةه وال أدل عل  ذلك 

حنةو  االسةفاتيةيةوه هب را عل  الدف الوكمة ضمن جملسه وهيئاته ليكون قاد وقد بدأ الصندوق من بيته أي بتطبيق
 .النةاا
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 :: نظام اثوكمة يف صندوق النقد الدويلاثنياا 
 دةةهد الصةةندوق خةةالل سةةنوات عمةةره دةةوال تةةدرصيا يف صةةالحياته ويف نظةةام الوكمةةة لديةةه علةة  حنةةو يتمادةة  مةة 

 املنقةو البنيةة املاليةة. ويضةطل  الصةندوق بةدورالتغريات يف االقتصاد العامليه مما مسح له ابالحتفةاظ بةدور رئيسةي يف 
 وال تةةرال يف األزمةةات النظميةةةه وبةةدور املقةةرض األخةةري ابلنسةةبة للبلةةدان الةة  تواجةةه مشةةكالت يف ميةةران املةةدفوعاته

 آليةةةات الرقابةةةة لديةةةه مبثابةةةة حمفةةة  للحةةةوار حةةةول قضةةةااي السياسةةةات املهمةةةة؛ وميةةةد الصةةةندوق بلدانةةةه األعضةةةاء مبعةةةايري
 وتعةةد قةةوة ترتيبةةات الوكمةةة يف الصةةندوق ابملقارنةةة مةة  املنظمةةات الكوميةةة هاهتا ومعسسةةاهتحسةةني سياسةةاوأدوات لت

 اإللازات.وه األدوار ودقيق هوه هب الدولية األخرى من أسباب لاحه يف القيام
اهليكة   له هةوينطوي نظةام الوكمةة يف الصةندوق علة  إرنةني مةن مةواطن القةوة يةوفران الةدعم لفعاليةة املعسسةةه األو 

لتسةيري  اإلداري املدمجه الةوي يضةم مةديرا عامةا ورالرةة نةواب يعملةون بصةورة وريقةة مة  كبةار املةوظفني يف الصةندوق
يسةمح هلةا  دعون املعسسة. ويتيح هوا اهليك  سرعة تدفق املعلوماته كمةا ييسةر السةيطرة املركريةة علة  املعسسةة مبةا

الوكمةةة يف  علةة  درجةةة عاليةةة مةةن التوافةةق. انيةةاه تسةةمح أهةةم مسةةات ابلتكيةةف وفةةق الظةةروذ املختلفةةة مةة  الفةةاظ 
ميةةةةران  الصةةةندوق بسةةةرعة اسةةةتةابته عنةةةد اللةةةةةوء إليةةةه ليقةةةوم بةةةدور املنقةةةو يف حالةةةةة مواجهةةةة أحةةةد البلةةةدان أزمةةةة يف

امج ال  الرب  املدفوعات أو أزمة مالية. ودتفظ إدارة الصندوقه ابالعتماد عل  اخلرباءه كساليب عم  متقنة إلعداد
 قتسمح للبلدان األعضاء ابستخدام موارد الصندوقه حي 

 جتري تقييما للمشكالته وتض  بنود الشرطية وتناقشها؛ -
 .م  الدائنني اآلخرين بشأن الدعم املايل تقوم ابلتنسيق -

 ولكسةةب التمويليةة وإقرارهةةاهلةةي التنفيةوي مبراجعةةة الةةربامج  وتةوفر تقةةارير اخلةرباء املعلومةةات املرجعيةةة الالزمةة لقيةةام ا
 .ذييد واس  النطاق من البلدان األعضاء

 قأما مواطن الضعفه فتمثلت يف
ق )مثةة  عف مشةةاركة الةةوزراء يف عمةة  الصةةندوقه مةةا عةةدا يف أوقةةات األزمةةات النظميةةة أو يف قضةةااي السياسةةةضةة   1

 أمةا وظةائف هال  توليها بلدان جمموعة السبعة اهتماما خاصا  "همبادرة البلدان الفقرية املثقلة ابلديون "هيبيك 
 الصةةةندوق األساسةةةية الةةة  تتوجةةةب قةةةوة الشةةةعور كمهيتهةةةا علةةة  املسةةةتوى السياسةةةي كتحديةةةد أهةةةداذ الصةةةندوق
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أهةةداذ الصةةندوق العامةةةه  كتحديةةد)الةة  تسةةتوجب قةةوة الشةةعور ألمهيتهةةا علةة  املسةةتوى السياسةةي  األساسةةية
 .ال تلق  إال اهتماما حمدودا فهي  املستوىدراذ عالية اإل والقيام كعمال

 لي التنفيوي لي التنفيوي أو يف بعض الاالت بني ا عدم وضوا توزي  املسعوليات بني إدارة الصندوق وا  2
فأوجةةةه التةةةداخ  يف بعةةةض الةةةاالته والثغةةةرات يف جمةةةاالت أخةةةرىه  هواللةنةةةة الدوليةةةة للشةةةعون النقديةةةة واملاليةةةة

 .وايت الفعالية والكفاءة وتضعف مستوايت املساءلةمست تنتقو
 :مكافحة الفساد لدى الصندوق  اسرتاتيجية :اثلثا   

إليةهه  كانت مكافحة الفساد إحدى االسفاتيةيات الرئيسة ال  اعتمدها الصندوق يف تعامله م  الةدول الة  تلةةأ
 قاستندت عل  بعدين أساسيني االسفاتيةيةهوه 

 ضةةرورة وجةةود معةةايري ملكافحةةة الفسةةاد يف الةةدول املقفضةةة دةةرط أساسةةي للحصةةول علةة  مةةوارد الصةةندوقه وهةةي -
 معايري تندرا ضمن سياسة املشروطية اخلاصة ابلصندوق؛

 مدعمةةة القيةةام بةةربامج إصةةالا اقتصةةادي بةةدعم مةةن املةةوارد التمويليةةة للصةةندوق لةةن حيقةةق أي نتيةةةة مةةا ر تكةةن -
 مبعايري ذات مصداقية ملكافحة الفساد

 قالصندوق يف مكافحة الفساد عل  اسفاتيةيةوانطالقا من هوين البعدينه ارتكرت 
 دعةةم الشةةفافيةه والةة  تعةةد عنصةةرا فعةةاال يف إلةةاا أي مبةةادرة تعةةاون مةة  الصةةندوق. وهةةي مةةن املطالةةب الرئيسةةة  1

يعتمةةدها مةة  موظفيةةه مةةن جهةةةه ومةة  الةةدول املتعاملةةة معةةه مةةن جهةةة للصةةندوقه وإحةةدى املرتكةةرات الةة  صةةار 
 أخرى؛

 تعرير دور القانونه من القنو ات األساسية ال  حددها الصندوق وجعلها أولوية ابلنسبة ملنح القةروض وتقةد   2

 خدماته االستشارية والفنية؛
 طي االنطبا  الصادق عن الرغبة يفالقيام إبصالحات اقتصادية وتنظيمية تتماد  م  املستةدات القائمةه وتع  3

 دقيق قيمة مضافة؛
 بنةةةاء معسسةةةات كفةةةعة وفعالةةةةه تسةةةتةيب لطموحةةةات وآمةةةال الشةةةعوب وتسفدةةةد ابلقةةةيم واملبةةةادم األخالقيةةةة يف  4

 .التعام 
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 اهبةة  يف مكافحةةة الفسةةاد مةةن خةةالل اإلصةةالحات الةة  قةةام اسةةفاتيةيتهلقةةد لةةح صةةندوق النقةةد الةةدويل يف تسةةويق 
 "كريسةةتني الغةةارد"ه والةة  خففةةت بشةةك  مةةا حةةدة االنتقةةادات الةة  وجهةةت ألداء رئيسةةته الاليةةة خاصةةة يف عهةةد

 األزمةات  وبةني معيةد ومعةارض لسياسةة هةوه املعسسةة يف تعاملهةا مة  هالصندوق خاصة يف تعامله م  الةدول الناميةة
التداخ   مكافحة الفساد املعتمدة من قب  الصندوق مبهمة وغري حمددة خاصة يف ظ  اسفاتيةيةاالقتصادية تبق  

 .مسامهة فيها الوي حيكم بعض أولوايت املعسسة من حي  هويلهاه والضغوط ال  هارسها الدول األكثر
  :الدويلالبنا  -2-1-4

 وهةةو هاالجتمةةاعي يف الةةدول الناميةةة دديةةدايسةةهم البنةةك الةةدويل منةةو ذسيسةةه يف العمةة  علةة  تعريةةر النمةةو والرخةةاء 
 "جةةيم يونةةغ كةةيم" رئةةيي يتعةةاون مةة  ابقةةي معسسةةات جمموعةةة البنةةك الةةدويل خاصةةة معسسةةة التنميةةة الدوليةةة؛ يقةةول

 وتعرير  2030الفقر املدق  ملول عام  اءر"إن رسالتنا يف جمموعة البنك الدويل تتحدد وفقا هلدفني مهاق إ  موعةق ا
 اهلةدفنيه هةوين يف املائة من السكان يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخ ه ولبلةو   40) الرخاء املشفك بني أفقر

أن تقةوض  ال  ميكن نركر عل  دقيق النمو عريض القاعدة والشام  للةمي ه ونتوخ  الور دائما ضد الصدمات 
 ".مكاسب التنمية ال  دققت بشق األنفي

 :مة حول البنا الدويل: معطيات عاأوالا 
 تتةةةةألف جمموعةةةةة البنةةةةك الةةةةدويله وهةةةةي أحةةةةد أكةةةةرب مصةةةةادر التمويةةةة  واملعرفةةةةة للبلةةةةدان الناميةةةةة يف العةةةةاره مةةةةن مخةةةةي

 صمعهةةةةا التةةةةرام مشةةةةف ك ابلةةةةد مةةةةن الفقةةةةره وزايدة الرخةةةةاء املشةةةةفك يف كافةةةةة الفئةةةةاته وتشةةةةةي  التنميةةةةة معسسةةةةات 
 التاليةق عسسات من امل جمموعة البنك الدويله وتتكون املستدامة

الةدخ  املتمتعةة  يقرض حكومات البلدان متوسطة الةدخ ه والبلةدان منخفضةة قالبنك الدويل ل نشاء والتعمري  1
 .الئتمانيةابألهلية ا

 .البلدان فقرا ه ومنحا لكومات أدداعتمادات املعسسة الدولية للتنمية تقدم قروضا بدون فوائده أو   2
 استشةةةارية لفةةةر اسةةةتثمار معسسةةةة التمويةةة  الدوليةةةة تقةةةدم قروضةةةاه ومسةةةامهات يف أسةةةهم رأ  املةةةاله وخةةةدمات   3

 .القطا  اخلاص يف البلدان النامية
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للمسةةتثمرين  ار تقةةدم ذمينةةا ضةةد املخةةاطر السياسةةيةه وأدوات لتعريةةر االئتمةةانالوكالةةة الدوليةةة لضةةمان االسةةتثم  4
 .بلدان االقتصادات الصاعدة واملقرضني بغية تسهي  االستثمار األجنيب املبادر يف

 املركةةةر الةةةدويل لتسةةةوية منازعةةةات االسةةةتثمار يقةةةدم تسةةةهيالت دوليةةةة مةةةن أجةةة  التوفيةةةق والةةةتحكم يف منازعةةةات   5
 .االستثمار

جلةان  مةديرا تنفيةواي ويضةم جملةي املةديرين التنفيةويني مخةي  25)بلداه يضم   189)يبلغ عدد بلدان البنك الدويل 
املةةوارد  دائمةةةق جلنةةة مراجعةةة السةةاابته وجلنةةة املوازنةةةه وجلنةةة فعاليةةة التنميةةةه وجلنةةة الوكمةةة واملسةةائ  اإلداريةةة وجلنةةة

 والتعمةةةةري م يف متابعةةةةة مةةةةدى فاعليةةةةة أنشةةةةطة البنةةةةك الةةةةدويل ل نشةةةةاءلةةةةيه عةةةةرب جلانةةةةهه ابنتظةةةةا البشةةةةرية. ويشةةةةارك ا
 تقاريرمهةا مبادةرة واملعسسة الدولية للتنميةة مةن خةالل هيئةة التفتةيح املسةتقلة وجمموعةة التقيةيم املسةتقلة اللتةني ترفعةان

 .لي إ  ا
 :هداف البنا الدويلأ: اثنياا 

 الرسةةالة القيقيةةة الةة  يتبناهةةا منةةو ذسيسةةه أربعينيةةات القةةرن العشةةرين؛ هةةوهتتعةةدد أهةةداذ البنةةك الةةدويل لتعةةرب عةةن 
 . وبةةني األدواروالفقةةريةوتةةوفري حيةةاة آمنةةة ومسةةتقرة لألفةةراد يف الةةدول الناميةةة  الشةةاملةهاألهةةداذ تركةةر علةة  التنميةةة 

 يسةع  م األهةداذ الة ويف هوا املنح  تتمث  أه بينهما.واألهداذه تتشابه الصورة وتتمار  مي  يصعب الفص  
 قيف  اهب ويف الوقت ذاتهه األدوار ال  يضطل ) البنك الدويل لتحقيقها

تتمحةور  هةدفني رئيسةيني وجة  مسةاعداته ومهةا ؛إهناء الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشممرت  أبسمملوب مسممتدام (1
 قحول هوين اجلانبني

 ؛2030ملول عام   %03) الفقر املدق  من خالل تقليو نسبة الفقراء فقرا مدقعا يف العار إ  اءإر
 .من السكانه وصب الوفاء بك  من هوين اهلدفني كسلوب مستدام  %40) زايدة دخ  أفقر

   مةةةنوتشةةةري تقةةةديرات البنةةةك الةةةدويل أنةةةه ألول مةةةرة يف التةةةاريد يةةةنخفض عةةةدد مةةةن يعيشةةةون يف فقةةةر مةةةدق  إ  أقةةة 
 يف دوالر للفةرد  9.1)وم  ذلك الزال مئات املاليني مةن البشةر يعيشةون علة  أقة  مةن  همن سكان العار  %10)

 .اليومه وهو املستوى املرجعي للفقر املدق 
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 لتحقيق هوا اهلدذ ابلشك  االصايبه يتم االعتمةاد علة  جمموعةةو  ؛ع النمو املنصف الشامل للجميعتشجي (2
 قمن السياسات 

علة   مساعدة البنك الدويل لواضةعي السياسةات علة  التوصة  إ  قةرارات مسةتنرية قائمةة علة  الشةواهد تشةة  -
 وتعريةةةر الشةةةفافية والكفةةةاءة ابلقطةةةا  العةةةام وزايدة الكلةةةيهاإلنصةةةاذ واالحتةةةواء االجتمةةةاعي واسةةةتدامة االقتصةةةاد 

 اإلنتاجية وتعميق القطا  املايل واستقراره؛
 التحليةةة  واملشةةةورة القويةةةة واخلةةةدمات املاليةةةة واإلقةةةراض والقةةةدرة علةةة  تعبئةةةة اجلهةةةود علةةة  التصةةةديتقةةةد  أعمةةةال  -

 للتحدايت ال  تواجه دقيق اإلنصاذ واالحتواء االجتماعي؛
 قيا  املريج الصحيح من إدارة املالية العامة وسياسات الدين والنمو؛ -
الةدويل  مح للحكومةات بتحسةني اخلةدماته وسيسةاعد البنةك زايدة كفاءة تعبئة املوارد العامة واإلنفاق العام تس  -

املوازنةةة  ترتيةةب أولةةوايت اإلنفةةاقه ودسةةني إدارة مثةة قاملتعةةاملني معةةه علةة  دسةةني كفةةاءة القطةةا  العةةام يف أمةةور 
 والرقابة عليهاه وإزالة القيود أمام كفاءة استخدام املوارد احمللية؛

 فتوحة وتعرير بيئة مواتية لالستثمار اخلاص؛املساعدة عل  تشةي  األسواق التنافسية امل -
 .إزالة العراقي  املرتبطة ابألنظمة املالية مث ق الفةوات التمويلية للشركات والفقراء والبنية التحتية واإلسكان -
 يشةم  هةوا الةنهج تعريةر مجة  البيةا ته ؛حتس  جودة البنية التحتية عرب شراكات القطمماع  العممام واخلمماص (3

 .اته وإعداد أدوات االختبار وتشةي  اإلفصاا وتشةي  مشاركة األطراذ املعنيةوبناء القدر 

يف  سةةاهم البنةةك الةةدويل مةة  بنةةوك تنميةةة أخةةرى متعةةددة األطةةراذه وابلشةةراكة مةة  األمةةم املتحةةدة ه2016ويف أبريةة  
 .تنظيم املنتدى العاملي األول للبنية التحتية

 قويتةل  هوا من خالل ؛للتنميةضما  االستدامة يف احملركات الرئيسة  (4
 ا علةة  التكيةةف وتةةدعيم ارتبةةاط املةةرارعنيهتبةةر مج الرراعةةة يف البنةةكه الةةوي يركةةر علةة  زايدة إنتاجيةةة املةةرار  وقةةدر  -

 ابألسواق وتوفري غواء ميسور التكلفة؛
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علة   رةتعمةيم القةد ؛2030م الطاقة املستدامة للةمي ه وهةي مبةادرة تسةتهدذ دقيةق رالرةة أهةداذ ملةول عةا -
املتةةددة يف  الصول عل  الطاقةه ومضاعفة نسبة التحسني يف كفاءة استخدام الطاقةه ومضاعفة نسبة الطاقةة

 مريج الطاقة العاملي؛
امليةاه إ   ا علة  تةوفري فةرص عمة  مةن رةروة احمليطةات إ  الغةاابت وجتمعةات هتوقةدر  الطبيعيةهمراعاة قيمة املوارد  -

 املوارد؛جانب التكلفة املصاحبة لتدهور البيئة والتلو  وندرة 
حةةول  جمةال وسةائ  النقة  وتكنولوجيةا املعلومةات واالتصةاله الة  تعةد أحةد القنةوات الرئيسةة للمناقشةات العامليةة -

 أهداذ التنمية املستدامة؛
 .القائمة عل  عار آمن ابملياهتعرير الصول عل  مياه صحية وصرذ صحي ضمن رؤية البنك  -
 ويف أعقةةاب توقيةة  اتفةةاق ابريةةيه أعةةدت جمموعةةة البنةةك ؛ مسمماعدة البلممدا  علممى التكيممف مممع تغممري املنمما  (5

 .ا أولوية يف مجي  اسفاتيةيات البنك وعملياتههتالدويل خطة عم  معنية بتغري املنا ه واعترب 
 لةةك مةةن خةةالل قنةةوات التعلةةيمه الرعايةةة الصةةحيةوذ ؛تشممجيع الفممرص عممرب االسممتثمار يف رأس املممال البشممري (6

 .والماية االجتماعية وفرص العم 
 ميكن لسد الفةوات بني اجلنسةني أن يسةاعد  تلةف ؛سد الفجوات ب  اجلنس  لزايدة الفرص االقتصادية (7

 اعني العةةامالبلةةدان علةة  زايدة اإلنتاجيةةة ودسةةني اآلفةةاق للةيةة  القةةادم. ويعمةة  البنةةك الةةدويل مةة  عمةةالء مةةن القطةة 
 املعنيةة موعة البنك الةدويل  اجلديدة االسفاتيةيةواخلاص لسد هوه الثغرات. ويستقي هوا الدور أمهيته من خالل 

 والنمةةو املسةةاواة بةةني اجلنسةةني والةةد مةةن الفقةةر" ه املعنونةةة 2023-2013املاليةةة  )السةةنوات ابملسةةاواة بةةني اجلنسةةني 
 ".الشام  للةمي 

 قرئيسةاألولوية ألربعة أهداذ  االسفاتيةيةوتعطي 
 دسني امللكات اإلنسانية من خالل الرعاية الصحية والتعليم والماية االجتماعية؛ -
اجلنسةني  يئة مريد من فرص العم  األفض  مبا يف ذلك سد الثغرات يف املهارات والفص  بةنيهت إزالة القيود أمام -

 مهنيا؛
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 عايةةة غةةري مدفوعةةة األجةةره وإزالةةة العوائةةق الةة  دةةول دون ملكيةةة املةةرأة ودكمهةةا يفمعاجلةةة القضةةااي املتعلقةةة ابلر  -
 األراضي واملسكن والتكنولوجيا والتموي ؛

 .تعرير قدرة املرأة عل  التعبري عن رأيها ووالية املرأة م  إدراك الرجال والفتيان يف هوا اجلهد -
 حةةوايل مليةةاري دةةخو أي أكثةةر مةةن ربةة  عةةدد سةةكانيعةةيح  ؛مواجهممة أسممباب وتبعممات الصممراع واهلشاشممة (8

 قيف بلدان تتأرر نتائج التنمية فيها كوضا  اهلشادة والصرا  والعنف. ويتةل  هوا الدور من خالل العاره
 مساندة أنشطة العم  التحليلي ملعاجلة أوضا  اهلشادة والصرا  والعنف؛ -
 دذ ملعاجلة مسببات اهلشادة؛هت تدعيم العمليات ال  -
 .عرير املشاركة والدعم للعمليات االنتقالية خالل االنتقال السلمي للسلطة السياسيةت -

 :اثلثا: مكافحة الفساد: ضمن رؤية البنا الدويل
ويقةوض  "...الفسةاد سةرطان يسةرق مةن الفقةراءه قال روبرت يب زوليكه رئةيي جمموعةة البنةك الةدويل السةابق يومةاق

هةو إصةاد  نسيج األخالقةيه ويةدمر الثقةة. والتحةدي املارة  أمةام البنةك الةدويلنظام إدارة الكم ويتسبب يف آتك  ال
 ".ابلتنسيق م  البلدان النامية واملتقدمةوإزالته أفض  طريقة لتشخيو الفساد ودديده 

أن  واملسةةار الةةوي صةةب السةةلبيةهتلخةةو هةةوه املقولةةةه الرؤيةةة الثاقبةةة ملسةةعويل البنةةك الةةدويل خلطةةورة الفسةةاد وذررياتةةه 
 موعةةة البنةةك خاصةةة البنةةك الةةدويل ل نشةةاء والتعمةةري واملعسسةةة الدوليةةة  يسةةلكه مسةةعويل مجيةة  املعسسةةات التابعةةة

 .العارللتنمية ابعتبارمها أكرب معسس  إقراض للتنمية يف 
العديةد  وترج  بداايت االهتمةام بقضةية الفسةاد لةدى البنةك الةدويل إ  تسةعينيات القةرن العشةرين يف ظة  اكتشةاذ

حازمةة  لبدايةة من املمارسات الالمسعولة للدول واملشاري  املستفيدة من قروض البنك الدويل. وهوا مةا مهةد الطريةق
انطالقةا مةن   الوسةائ ه لتفتيةت هةوه الظةاهرة وحماربتهةا بشة من قب  جمموعة البنك عمومةا والبنةك الةدويل خصوصةا

 .اإلنشاء اه وصوال إ  الدول واملشاري  واملعسسات ال  ميوهلا وتتو  عمليات هتمعسسات البنك يف حد ذا
 :مكافحة الفساد يف اجلزائر -2-2

رقةم  الرائسةي ملكافحة الفساد مبوجب املرسةومتعد اجلرائر من الدول األوائ  ال  صادقت عل  اتفاقية األمم املتحدة 
اهلةةةةامه  إلدراكهةةةةا يف داللةةةةة واضةةةةحة 2004ريةةةة  بأ 19املوافةةةةق ل  1425صةةةةفر عةةةةام  29يف   ه املةةةةعر 04-128)
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الظاهرةه ودت   ا. واجلرائر من الدول ال  تعا  بكثرة من هوههتا وتنو  ذررياهتخلطورة ظاهرة الفساد وتشعب مسببا
 .عا ما يف جمال الدول غري النظيف ة عل  املستوى العامليمراتب متأخرة نو 

بةني  قائمةة علة  املواءمةة اسةفاتيةيةوقد بولت جهود ا عديدة للتخفيف من هوه الظةاهرةه وحماربتةه ا اعتمةادا علة  
املعنيةةة  يةةةها ملختلةةف االتفاقيةةات الدولالقةةوانني والتنظيمةةاته وإنشةةاء هيئةةات ودواويةةن ملكافحتهةةا فضةةال عةةن انضةةمام

ومكافحتةةهه  االتفاقيةةة العربيةةة ملكافحةةة الفسةةاده واتفاقيةةة االدةةاد األفريقةةي ملنةة  الفسةةاد غةةرارقمبكافحةةة الفسةةاد علةة  
 .اخل...اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 :الفسادمكافحة قانو   -2-2-1
 املةةتمم ابلوقايةةة مةةن الفسةةاد ومكافحتةةهه ه واملتعلةةق2006فربايةةر مةةن عةةام  20املةةعر  يف   01-06)يعتةةرب قةةانون رقةةم 

يف  املةةعر  ه 11-15)واملةتمم ابلقةةانون رقةةم  ه واملعةةدل2010مةةن عةةام  غشةت  12املةةعر  يف   10-  05)ابألمةر رقةةم 
الثالةة   )البةةاب  أبةةواب األهةةم يف حماربةةة الفسةةاد يف اجلرائةةره والةةوي تضةةمن سةةبعة  . القةةانون2011غشةةت عةةام  02

 .مكرر ه ك  ابب ينطوي عل  جمموعة من املواد ترتب  مبختلف القضااي ال  مو ظاهرة الفساد
 قوهثلت أهداذ القانونه ال  أدرجت ضمن املادة األو  من الباب األول املعنون )ب أحكام عامة 

 بري الرامية إ  الوقاية من الفساد ومكافحته؛دعم التدا
 تعرير النراهة واملسعولية والشفافية يف تسيري القطاعني العام واخلاص؛

 تسةةةهي  ودعةةةةم التعةةةةاون الةةةةدويل واملسةةةةاعدة التقنيةةةة مةةةةن أجةةةة  الوقايةةةةة مةةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةةةه مبةةةةا يف ذلةةةةك اسةةةةفداد
 .املوجودات 

عمةوميه  ملصطلحات املرتبطةة مبكافحةة الفسةاد علة  غةرارق الفسةاده موظةفوتضمنت املادة الثانيةه التعريف كهم ا
التةميةده الةةره  موظف عمومي أجنيبه موظف منظمة دولية عموميةه الكيانه املمتلكاته العائدات اإلجراميةه

 06-01)لقانون  ابإلضافة إ  ذلكه أقرت اجلرائر جمموعة من األوامر واملراسيم الرائسية املكملة واملتممة  ه  املصادرة

 ق2006املعر  يف عام )

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 
 
 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
73 

 مةاالت التنةايف  ه يتعلةق2007عةاممةار   01املوافةق )ل  1428صفر عةام  11معر  يف   07-01)أمر رقم   1
 مةةواده وتةةنو املةةادة األو  مةةن هةةوا  08) وااللترامةةات اخلاصةةة بةةبعض املناصةةب والوظةةائفق تضةةمن هةةوا األمةةر

 .حاالت التنايف وااللترامات اخلاصة املتصلة ببعض املناصب والوظائفعل  أن اهلدذ منه هو دديد  األمر
 ه2006عةةةامنةةةوفمرب  22املوافةةةق ل  1427مةةةعر  يف أول ذي القعةةةدة عةةةام   414-06)املرسةةةوم الرائسةةةي رقةةةم   2

حيةةدد منةةوذا التصةةريح ابملمتلكةةاتق تةةةنو املةةادة الثانيةةة مةةن هةةوا املرسةةةومق" التصةةريح ابملمتلكةةات يشةةم  جةةةرد 
األمةةةالك العقاريةةةة واملنقولةةةة الةةة  ميلكهةةةا املوظةةةف العمةةةومي وأوالده القصةةةر يف اجلرائةةةر و/ أو يف اخلةةةارا.  جلميةةة 

 .مواد  04) املرسوم وتضمن هوا
  حيةةدد ه2006نةةوفمرب عةةام  22املوافةةق ل  1427مةةعر  يف أول ذي القعةةدة عةةام    415-06)مرسةةوم رائسةةي   3

 )مةن القةانون 06ظفني العمةوميني غةري املنصةوص علةيهم يف املةادة )كيفيات التصريح ابملمتلكات ابلنسبة للمةو 
 .املتعلق ابلوقاية من الفساد

 ابلوقايةة مةن تبيةيض األمةوال وهوية  اإلرهةاب  ه املتعلةق2005فربايةر عةام  06املةعر  يف   05-01)القانون رقم   4
 13املوافةةةق ل  1433ربيةةة  األول عةةةام  20مةةةعر  يف  ه 12-  02)ومكافحتهمةةةاه املعةةةدل واملةةةتمم ابألمةةةر رقةةةم 

 .2012عام  فرباير
 :اهليئات املختصة يف الوقاية من الفساد ومكافحته -2-2-2

أيضةا  اجلانب قامةتا اجلرائر من أج  حماربة الفساده ومن أج  تدعيم هوا هتابإلضافة إ  القوانني واملراسيم ال  أقر 
 .إبنشاء هيئات  تصة يف مكافحة الفساد من أج  تعرير املنظومة القانونية والتشريعية

 :اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (1
 22ل  املوافةق 1427املعر  يف أول ذي القعةدة عةام   413-06)م إنشاء هوه اهليئة مبوجب املرسوم الرائسي رقم 

وكيفيةات  هوا املرسوم تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وحدد ه2006نوفمرب من عام 
فربايةةر  7 لاملوافةةق  1433ربيةة  األول عةةام  14املةةعر  يف    12-64)سةةريها املعةةدل واملةةتمم ابملرسةةوم الرائسةةي رقةةم 

2012. 
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 :الديوا  املركزي لقمع الفساد (2
 08 لاملوافةق  1433حمةرم عةام  13املةعر  يف   426-11)م ذسةيي هةوا الةديوان مبوجةب املرسةوم الرائسةي رقةم 

يوليةو  23ل  املوافةق 1435رمضان عةام  25املعر  يف   209-14)ابملرسوم الرائسي رقم  ه املعدل2011ديسمرب 
2004. 

 :خلية معاجلة االستعالم املايل (3
 07ل  املوافةةق 1423حمةرم عةةام  24املةةعر  يف   127-02)م إنشةاءها أو ذسيسةةها مبوجةب املرسةةوم التنفيةةوي رقةم 

 .مادة  21)تضمن هوا املرسوم  هواملتمم ه املعدل2002أبري  عام 
االقةفا   لةي الشةعيب الةوطينه الةوي ينتخةب عةن طريةق أما السلطة التشريعية فيمارسها برملان معلةف مةن غةرفتنيق ا

الوالئيةة  الي الشةعبية ة الي الشةعبية البلديةة وا ة املبادره وجملي األمةه الوي ينتخبةه ابالقةفا  غةري املبادةر أعضةاء ا
 ة.ويعني لرئيي اجلمهورية رل  أعضاء جملي األم ه)الوالية منطقة إدارية 

مسةعولون    القضةاة إال للقةانونه وهةموتضطل  السلطة القضائية بدور الضةامن لقةوق املةواطنني األساسةية وال وضة 
الراميةة إ   املنةاورة لي القضائي. ويتمت  القضاة ابلماية مةن أي دةك  مةن أدةكال الضةغ  أو التةدخ  أو أمام ا

تنظةةةيم  اإلسةةةالمي علةةة  ويتبةةة  النظةةةام القةةةانو  اجلرائةةةري القةةةانون املةةةد ه بينمةةةا يقتصةةةر القةةةانون هعرقلةةةة اسةةةتقالليتهم
 .ة ودعون املواري األحوال الشخصي

 ابزدواجيةةةة الواليةةةة القضةةةائية؛ فهةةةيه تشةةةم  إ  جانةةةب الةةةوالايت  ه1996وتتميةةةر بنيةةةة النظةةةام القضةةةائي منةةةو عةةةام 
اإلداريةه  )احملاكمالقضائيةه احملاكمه احملكمة العليا ه الوالايت القضائية اإلدارية  )اهليئات القضائية النظامية املعهودة 
يف مسةار  عاليةة ية املنازعةات. وتشةك  مكافحةة الفسةاد عمةال اسةفاتيةيا حيظة  كولويةةجملي الدولة  وحمكمة تسةو 

 .1999عملية اإلصالا الشام  الوي انطلق منو عام 
قةائم  وقد حظي مصو األجهرة املكلفة مبكافحة اجلرائم االقتصةادية ابلفكيةر عليةه دائمةا. ذلةك أن هةوا التخصةو

 اء ابلنسةةةبة لألجهةةةرة املكلفةةةة إبجةةةراء التحقيقةةةات اإلداريةةةة واملاليةةةة أم ابلنسةةةبةمنةةةو السةةةتينات مةةةن القةةةرن املنصةةةرمه سةةةو 
 .واملالية التحقيقاته الوحدات االقتصادية  )أقساملألجهرة املكلفة ابلتحقيقات القضائية 
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    املباحةةة  اجلنائيةةةة العامةةةة التقليديةةةة عةةةدة هيئةةةات وأجهةةةرة متخصصةةةة يف)أجهةةةرةوتوجةةةد اليةةةومه إضةةةافة إ  مصةةةاحل 
 .كشف قضااي الفساد والتحقيق فيها ومعاجلتها قضائيا

 :وال: الكشفأ
 قأهم املعسسات واهليئات ال  تندرا ضمن هوا اجلانب هي

 العمة  منةو عةام ه وبةدأت 2002أنشةئت عةام  املاليممة(:)وحممدة االسممتخبارات  خلية معاجلممة االسممتعالم املممايل (1
 وتشةةةم  األمةةةوال.وهةةةي سةةةلطة إداريةةةة "بعةةةة لةةةوزارة املاليةةةة متخصصةةةة يف مكافحةةةة هويةةة  اإلرهةةةاب وغسةةة  ه 2004
 قمهمتها

 تلقي تقارير عن األنشطة املشبوهة املتعلقة بتموي  اإلرهاب أو عمليات غس  األموال؛ -
 إحالة امللفات ذات الصلة إ  النيابة العامة ال  لديها الوالية القضائية يف البلد؛ -
 تنفيةةو التةةدابري الالزمةةة لكشةةف كةة  أدةةكال هويةة  اإلرهةةاب وغسةة  األمةةوال. وصةةوز هلةةوه اخلليةةة أيضةةا أن تطلةةب -

 .ا كي وريقة أو معلومة يقتضيها الاز مهمتهاهتإ  اهليئات املعنية واألدخاص املعنيني قانو  موافا
 ه ودرعت2006عام   01-06) رقمأنشئت مبقتض  القانون  اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: (2

. سةةلطة إداريةةة مسةةتقلة تتمتةة  ابلشخصةةية املعنويةةة واالسةةتقالل املةةايل . وهةةي2013يف ممارسةةة مهةةام عملهةةا يف ينةةاير 
.  الوطنيةةة ملكافحةةة الفسةةاد االسةةفاتيةيةواهليئةةة مسةةعولة أمةةام رئةةيي اجلمهوريةةةه وتعتةةرب اجلهةةاز التنفيةةوي الرئيسةةي يف 

 ممارسةات  مكلفة جبم  ودلي  إحصاءات الفساد واجتاهاتهه وقيادة اجلهود املبوولةة يف جمةال التوعيةة وتعريةر اركما أ
 املالحقةةة ه عنةةد االقتضةةاءه بعةةض القضةةااي إ  وزارة العةةدل إلجةةراءالردةةيدة. وفضةةال عةةن ذلةةكه ديةة  اهليئةةة اإلدارة

 .القضائية
 املفتشية العامة للمالية: (3

األمةوال العموميةة يف  بيةا ت  هيئة املراقبة الدائمة تعم  دت السلطة املبادرة لةوزارة املاليةة. وهةي مسةعولة عةن تةدقيق
 .مالحقات قضائية إجراء قيقات قد تفضي إ مرحلة الحقةه وذلك إبجراء عمليات مراجعة للحساابت ود
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 جملس احملاسبة: (4
 فةة ذا رصةةده العموميةةة معسسةةة عليةةا تتةةو  املراقبةةة املاليةةة الالحقةةة ملاليةةة الدولةةة وملاليةةة السةةلطات احملليةةة واملعسسةةات 

 املةةةدعي العةةةام إ  جملةةي احملاسةةةبة أرنةةةاء قيامةةةه مبهامةةه الرقابيةةةة وقةةةائ  تةةةدل علةة  ارتكةةةاب جةةةرم جنةةةائيه أحةةال امللةةةف
 .املختو إقليميا وذلك لغرض إجراء املالحقة القضائيةه وأخطروا وزارة العدل بولك 

 :: التحقيقاتاثنيا
 مكافحة اجلرائم االقتصةادية واملاليةة إحةدى املهةام املنوطةة ابملديريةة العامةة لألمةن املديرية العامة لألمن الوطين: (1

 ا مديريةة الشةعون االقتصةادية واملاليةةه التابعةة هلةا. وهةوا اجلهةاز املركةري املتخصةو مكلةف بتتبة هبة  تضةطل  الةوطينه
 واليةه ىوع  مستوى جهاز أمن ك  هوتنسيق أنشطة درطة املباح  اجلنائية العامة السيما يف قضااي الفساد توجيه
 .الوحدة االقتصادية واملالية إبجراء التحقيقات املتعلقة بقضااي الفساد تتكف 

 صةةةو يفيوجةةةد داخةةة  املصةةةلحة املركريةةةة )اجلهةةةاز املركةةةري  للتحقيقةةةات اجلنائيةةةة مكتةةةب متخ المممدر  الممموطين: (2
 اجلةرائم االقتصةادية واملاليةة. وتتةو  وحةدات متخصصةة "بعةة هلةا تنفيةو أنشةطة هةوه املصةلحة علة  الصةعيد مكافحة
 .اإلقليمي

مبهةام  تضةطل  املصلحة املركزية للشرطة القضائية للمصاحل العسكرية لألمن التابعة لمموزارة الممدفاع المموطين: (3
إجةةراء  ومجةة  األدلةةة عنهةةا وتعقةةب مرتكبيهةةا إ  حةةني العسةةكريهاء وقةةانون القضةة  اجلنةةائيهرصةةد انتهاكةةات القةةانون 

 .مردقيق رمسي بشأ
 عملةه منةو مةار  ه وبدأ 426-11) املرسوم رقم ه مبوجب2011 عام  أنش  الديوا  املركزي لقمع الفساد: (4

 عناصةر املكتةبهوهو جهاز مركري متخصو يف جمةال التحقيقةات مكلةف مبكافحةة الفسةاد. ويضةم هةوا  ه2013
 نأ تلةف مصةاحل )أجهةرة  املباحة  اجلنائيةة العامةة وخةرباء مةاليني. وهةو يتةو  مجة  األدلةة وإجةراء دقيقةات بشة  من

 ة.الفساد وإحالة مرتكبيها إ  احملكمة املختص أفعال

سةابقاه  اإلدةارة إليةهلقد عملت اجلرائر بشك  حثي  من أج  تنفيو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كمةا م 
أساسةية مةن  وح  تستكم  تلك اجلهود وذلك النهج تبنت مسارات عديدة يف جمال التعةاون الةدويل الة  تعةد قنةاة

 .ة األمم املتحدة ملكافحة الفسادقنوات مكافحة الفساد حسب ما أقرته اتفاقي
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 يال جيةةدا علةة  الترامهةةا اجلةةاد يف تنفيةةو الفصةة ا دلةة هتةة ا اجلرائةةر أو التةةدابري الةة  أقر هبةة  واعتةةربت اإلجةةراءات الةة  قامةةت
 قمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساده وال  تظهر أكثر يف الراب 

 تصديق اجلرائر عل  العديد من االتفاقيات الثنائيةه اإلقليمية املتعددة األطراذ؛
 .وا اخلصوصهبم وجود قوانني وطنية تطبيق األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عند عد
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 :خالصة الفصل
اإلقةرار و تمة  الةدويل حنة  دفعت جهود البنك الةدويل وصةندوق النقةد الةدويل ومةن وراءمهةا منظمةة الشةفافية الدوليةة ا

وودز  بروتةون كمهية مكافحة الفساد واجتثا  جوور هوه الظاهرة خاصة مة  الةوزن املهةم الةوي دظة  بةه معسسة 
 اسةةةةفاتيةية منظومةةةة االقتصةةةةاد العةةةةامليه والتةةةةأرري الكبةةةري الةةةةوي هارسةةةةه منظمةةةةة الشةةةفافية الدوليةةةةة. وقةةةةد تةةةةدعمتيف 

ال  بولتها اجلرائةر  ورغم ك  اجلهوده مكافحة الفساد بعد دخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حير التنفيو
ترتيةب معدةر مةدركات  متةأخرة يف مراتةب الزالةت دتة  ارة  أيف سبي  مكافحة الفسةاد والةد مةن ذررياتةه السةلبية إال

املعسسةةية املعنيةةة مبكافحةةة  اهلياكةة  أو الفسةةاد ملنظمةةة الشةةفافية الدوليةةة. وقةةد ال يكةةون التةةأخر سةةببه قلةةة التشةةريعات 
قةةوانني تفعيةة  وتنفيةةو هةةوه ال لضةةعف كثةةرية ومتعةةددة املهةةام واألدواره لكةةن ذلةةك راجةة   ارةة الفسةةاد والةة  سةةبق ورأينةةا أ

اسةتقاللية املعسسةات يف أداء  عةدمه والتشريعات فضال عن تةداخ  الصةالحيات بةني املعسسةات. واألهةم مةن ذلةك 
 .ا عل  حماربة هوه الظاهرةهتعملها وهوا ما أضعف من قدر 
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لثالثا الفصل  

 طرق العالج وسبل حماربة الفساد
 
 الدينية، التثقيفية والبشرية اجلوانب  -
 اجلوانب السياسية والتشريعية -
 اجلوانب اإلدارية واالقتصادية -
 اجلوانب الرقابية والقضائية -
 جوانب االنتماء واملشاركة -
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 :متهيد
والتعريةف  سامهت اجلهةود الة  بةولتها املنظمةات الدوليةة ومةن وراءهةا األمةم املتحةدة يف زايدة الةوعي مبخةاطر الفسةاد

أهةةدافها الةة   ا عامةةة ودةةاملة جلميةة  الةةدوله يف ظةة هتوكانةةت اسةةفاتيةيا هآباره الضةةارة علةة   تلةةف جوانةةب اليةةاة
لةةدى الةةدول  ومةة  ذلةةكه فةة ن هةةوه اجلهةةود لةةن دقةةق أهةةدافها ابلشةةك  القةةيم مةةا ر جتةةد صةةدى وقبةةوال هقامةةت عليهةةا

 .القيمية القتصادات العاراملعنية خاصة يف ظ  االختالفات ال  دكم املنظومة 
 الفسةةاد مةةن أجةة  ذلةةكه كانةةت اإلصةةالحات يف أكثةةر مةةن جانةةب هةةي أحةةد السةةب  والطةةرق الكفيلةةة مبحاربةةة ظةةاهرة

ه لةةدب علةة  املسةةتوى احمللةةي انطالقةةا مةةن تفعيةة  مبةةادرات تراعةةي اخلصوصةةية الثقافيةةةه االجتماعيةةة واالقتصةةادية لكةة 
 .رات الدولية قاعدة األسا  يف أي جانب إصالحي تقوم بهواألهم وض  اسفاتيةيات تتخو من املباد
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 :اجلوانب الدينية، التثقيفية والبشرية -3-1
 توجةةد عالقةةة وطيةةدة الصةةلة بةةني اجلوانةةب الثالرةةة وال ميكةةن فصةة  ذرةةري إحةةداها عةةن األخةةرىه وميكةةن تلخيصةةها يف

 قالنقاط اآلتية
 :الدييناجلانب  -3-1-1

لتطبيقهةا  ا الثقافيةة بقيمهةا الدينيةةه وتبةول مةا يف وسةعهاهتة اخةتالذ انتماءهةا وتوجها تمعةات علة  تتمسك مجي  ا
ضةةعف  وإنوه القةةيم واملعتقةةداته هبةة  وحيةةاة املةةرء معلقةةة كثةةريا ها وقيمهةةا الدينيةةةهتوتةةرفض أي تشةةكيك يف معتقةةدا

مةةن  األفةراد القائمةة الةة  دكةم تصةرفات تطبيقةه هلةا بةني الفينةة واألخةةرى. لكةن هةا تظة  األسةةا  يف مجية  العالقةات 
 .جهةه ودكم عالقات الدول م  بعضها البعض

بلةد  ه قةيم ومعتقةدات  مةن ديةن آلخةره وحة  الةدين الواحةد وتلةف تطبيقةه مةن)معسسةات ومتلف املنظومة الدينية 
يف  قيةةة راقيةةة تتطةةابقإ  آخةر. لكةةن وجةةه االتفةةاقه أن مجيةة  األداين سةةواء كانةةت مساويةةةه أو وضةةعية تقةةر بقةةيم أخال

 األساسةةةية يف حماربةةةة كةةة  خلةةةق سةةةيءه يهةةةدد أمةةةن وسةةةالمة الفةةةرد. ولةةةولكه تعتةةةرب حماربةةةة الفسةةةاد إحةةةدى املسةةةارات 
 قتمعات  املنظومة الدينية ألي جمتم ه وال  تقوم عل  جمموعة من الركائر تبعا لك  جمتم  من ا

ق ا املتعةةددة علةة  غةةرارهتة ا وذررياهبوتقويةةة املعسسةةات الدينيةةه وتفعيةة  دورهةةا التوعةةوي بظةاهرة الفسةةاده أسةةبا تعريةر  1
 املساجد يف الدول اإلسالميةه والكنائي واألديرة يف الدول املسيحية واليهودية؛

 يعاب هةوه الظةاهرةتكريي محالت تعليمية وتثقيفية لألئمةة ورؤسةاء املعسسةات الدينيةةه وهكيةنهم مةن فهةم واسةت  2
 م عل  إيصال الرسائ  املطلوبة منهم لفائدة األفراد؛هتمبا يعرز قدرا

 ترقيةةة دور معسسةةات اإلردةةاد والتوجيةةه الةةديين علةة  غةةرار مجعيةةات اإلردةةاده وتعريةةر مهامهةةا ابسةةفاتيةيات قائمةةة  3
 اإلخةةالص...اخله مبةةا يسةةهم يف مفيةةفعلةة  تقةةو  القةةيم اخللقيةةة علةة  غةةرارق النراهةةةه الصةةدقه األمةةر ابملعةةروذه 

 .حدة ظاهرة الفساد
ا ويعةةد الةةدين اإلسةةالميه الةةدين العةةاملي الشةةام  الةةوي انطةةوى علةة  مةةا يسةةهم يف الةةد مةةن ظةةاهرة الفسةةاد وحماربتهةة 

 .قاطبة للبشرية ملسو هيلع هللا ىلصبشك  كبري انطالقا من األسي ال  قام عليهاه والرسالة ال  محلها سيد  حممد 
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 :في وزايدة الوعي مبخاطر الفساداجلانب التثقي -3-1-2
يقتضةي  إن ظاهرة الفساد هي نتيةة تفاعة  جمموعةة مةن العوامة  كمةا سةبق ذكةرهه ومةن ل فة ن حماربةة هةوه الظةاهرة

املختلفةةة  تمةة  تضةةافر اجلهةةود علةة  أكثةةر مةةن صةةعيده وهةةوا مةةرتب  أساسةةا بتعريةةر اجلانةةب التثقيفةةي لفئةةات ودةةرائح ا
أدكاال عديدة  ومضارها الكثرية واملتعددة عل  دقيق التنمية الشاملة. اجلانب التثقيفيه يتخورطورة هوه الظاهرة 

حةةةول إرسةةةاء  تبعةةا للفئةةةة املسةةةتهدفةه ويعتمةةد علةةة  جمموعةةةة مةةةن القنةةوات الةةة  ميكةةةن أن تةةةدل  الصةةعوابت والعقبةةةات 
 .محالت تثقيفية  جحة وفعالة

 قوأهم هوه القنوات لد
دورهةةةا كلمةةةا  ويةةةردادالراميةةةة حملاربةةةة الفسةةةاده  اجلهةةةودب وسةةةائ  اإلعةةةالم دورا حمةةةوراي يف تلعةةة  القنممماة اإلعالميمممة: (1

ابملصةةةداقية واألداء الكةةةفء والفعةةةال. وهةةةوا مةةةرتب  أسةةةا  ا ابملةةةورد البشةةةري الةةةوي يتةةةو  إيصةةةال الرسةةةالة  اتسةةمت
 .الوجه الصحيحه وابلطريقة الصحيحة واملناسبة عل  اإلعالمية

 رئيةةةة األكثةةةر ذرةةةريا يف هةةةوا املنحةةة  انطالقةةةا مةةةن قنةةةوات التلفةةةاز الةةة  دظةةة  بنسةةةبة مشةةةاهدةوتعةةةد وسةةةائ  اإلعةةةالم امل
 .تم  خاصة غري املتعلمة منه تعتمد عل  وسائ  متعددة مدعومة يف درائح ا ارومتابعة عاليةه فضال عن كو 

 علة  دولية ال  دهدت انتشةارا واسةعاإ  وسائ  اإلعالم املسموعةه ممثلة يف اإلذاعات الوطنية واحمللية وال ابإلضافة
 احمللةةي والعةةامليه خاصةةة مةة  مواكبتهةةا ملختلةةف التطةةورات الاصةةلة واملسةةتةدات الكامنةةة يف سةةوق الفسةةاد املسةةتوى
 .العاملي

 ورمبةةا للةةربامج املعتمةةدة علةة  اجلمهةةور وتفاعلةةه دورا أساسةةيا يف لةةاا هةةوه الوسةةائ  يف حماربةةة الفسةةاده وقةةد يتةةةاوز
 الفسةاد ذرري التلفاز يف مواطن عديدة. ابإلضافة إ  ذلكه لوسائ  اإلعالم دور ا يف تنشي  محالت حملاربةة ذرريها
 قتمعات حول خفااي هوه الظاهرة من خالل فئات ا وتثقيف

 ؛اهاتقد  نشرات دورية حول ظاهرة الفساده واملخاطر النامجة عنها واستعراض حاالت واقعية حول مضار  -
 الكفيلةة تبيني اجلانب السي  هلوه الظةاهرة ومةدى تنافيهةا مة   تلةف القةيم واملعتقةدات الدينيةةه وتوضةيح السةب  -

 مبحاربتها وفق أطر قائمة عل  املوائمة بني البعد االقتصاديه االجتماعي والسياسي؛
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 يةةة لفائةةدة دةةرائحالقيةةام ممةةالت دسيسةةية وتوعويةةة عةةن طريةةق إجةةراء مقةةابال ت صةةحفية وتنظةةيم دورات تكوين -
 تم  خاصة الوين صهلون حيثيات ومالبسات هوه الظاهرة؛ ا
 وذلةك  تمة  واالقتصةاد القةومي تسلي  الضوء عل  املناف  ال  ميكةن أن دققهةا حماربةة الفسةاد ابلنسةبة للفةرده ا -

 بتسهي  أساليب التواص ه وتبسي  طرق اخلطاب لكي تعم الفائدة واملنفعة؛
 اهتملثقفةة ودفعهةا ملمةار  ة الواجبةات املطلوبةة منهةا يف التصةدي هلةوه الظةاهرةه ودمة  مسةعولياتنةوير الطبقةات ا -

 تمة  الةوي تعمة  ألجلةه. وذلةك لةن يتةأت  إال بتحديةد املسةعولياته وتوضةيح الواجبةاته وتفعية  اجتاه ا مجيعا
 .األخالقية خاصة ما ارتب  كخالقيات املهنة ضمن ك  قطا  اقتصادي املبادرات 

 وتتمةاير وتتنو  أدوراها هتم ه وتثقيف األجيال القناة التعليميةق تعد املعسسات التعليمية القاعدة الرئيسة يف بناء ا
 مواجهةة ا ذات كفةاءة وقةدرة علة هتة ا قيمةةه بقةدر مةا تكةون  رجاهتمن مسةتوى إ  آخةره وبقةدر مةا تكةون مةدخال

 .اهتمناف  متعددة القتصادا ودقيقالصعابه 
 دور املعسسةةةات التعليميةةةة ال يقتصةةةر فقةةة  علةةة  تقةةةد  الةةةدرو  ومةةةريج الطةةةالبه بةةة  يتةةةةاوز ذلةةةك إ  بنةةةاءإن 

 وترويةةةده بكةة  القةةةيم اإلنسةةةانية الراقيةةة الةةة  تسةةةاعده يف حياتةةه العمليةةةة أساسةةةا. وهةةوا مةةةا يةةةنعكي يف أداءه اإلنسةةان
 خالقيةةات ة البلةةد الةةوي يعةةيح فيةةه. وتةةدريي األورا ببيئةةة عائلتةةه وبيئةة ئفةةه الةة  تنطلةةق مةةن بيئةةة عملةةهه مةةر وظا ملختلةةف

 اإلنسةةانيةه وأخالقيةةات املهنةةة مةةن بةةني املةةواد الةة  أصةةبحت دظةة  كمهيةةة ضةةمن أجنةةدة  تلةةف املعسسةةات التعليميةةة
 قويتةل  دورها يف

 علة  اعتماد منةاهج ومقةررات تدريسةية يف مجية  األطةوار دةوي مةواد تعليميةة قائمةة علة  تفعية  القةيم األخالقيةة -
 غرار مواد الفبية الدينيةه وتكريسها من الطور األول وح  الطور اجلامعي؛

 تقةةد  حماضةةرات دوريةةة ومناقشةةات ونةةدوات علميةةة بةةني الةةني واآلخةةر لطةةالب املةةدار ه وتةةوجيههم حنةةو إدراك -
 خطورة آفة الفساد اعتمادا عل  تبسي  املفاهيمه وتوضيح املعا  وفق الطرق الديثة يف التعليم؛

حملاربةة  تمة  املةد  واملنظمةات غةري الكوميةة يف تةدعيم اسةفاتيةيات مشةفكة لتعاون والشراكة م  معسسات اا -
رقافةة  يكةون فيهةا للطالةب الةدور األكةرب مةن خةالل مسةابقات وحةوافر ماديةة ومعنويةة لتنشةي  وترسةيد الفسةاده

 حماربة الفساد؛

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 
 
 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
84 

 :البشرياجلانب  -3-1-3
 الرئيسةةةي عةةةن انتشةةةار الفسةةةاد وتغلغلةةةه يف مفاصةةة  االقتصةةةاد واليةةةاة العامةةةةه وأي معاجلةةةة هلةةةوهيعةةةد الفةةةرد املسةةةعول 

 يعةد الظاهرةه وكبح مجاحها ال بد أن تنطلق من الفرد وإ  الفرد ألن يف النهاية املستفيد هو الفرد. من جهةة انيةةه
ه كموظةف  د سواء عل  مستوى املعسسات العنصر البشري الركيرة األساسية لنةاا أي جهود مرتبطة مبحاربة الفسا

 .تم  كمواطن عادي أو عل  مستوى ا
 لقةةد دةةكلت الدراسةةات املرتبطةةة ابملةةورد البشةةري بشةةك  عةةام نقطةةة ار تكةةاز أساسةةية ال فقةة  ابلنسةةبة إللةةاا أداء

 ولكةةن أيضةةا مةةن أجةة  دقيةةق تنميةةة دةةاملة يكةةون فيةةه العنصةةر البشةةري هةةو الوسةةيلةه فحسةةبهمنظمةةات األعمةةال 
 .األداة والغاية

 إن عمليةةةة إصةةةالا الفةةةرد سةةةواء كةةةان موظفةةةاه أو مواطنةةةا بسةةةيطا أو مسةةةعوال تقتضةةةي تضةةةافر اجلهةةةود وتعةةةاون مجيةةة 
 أصةةحاب املصةةاحل مةةةن أجةة  إلةةاا أي مبةةةادرة يةةتم اعتمادهةةا سةةةواء علةة  مسةةتوى منظمةةةات األعمةةال أوه سةةةلطات 

 ظةة  عامليةةة بعةةد التةةأرريات  )يفلةةة أو خارجهةةا حكوميةةةه أو منظمةةات غةةري حكوميةةة أو مةةواطنني عةةاديني داخةة  الدو 
  .لظاهرة الفساد

 يقتضةي هةوا اجلانةب االلتةرام مبةموعةة مةن القواعةد مةن قبة : تفعيل نظام انضباط األفراد يف مواقع عملها (1
 إن وجةود نظةام انضةباطي يضةمن احةفام العةاملني لقواعةد العمة ه وتسةطري العقةوابت ملخالفيهةا ويضةمن هاملوظفني

 سةةالمة التحقيةةق وعدالةةة اجلةةراء ميثةة  حاجةةة جوهريةةة تتطلبهةةا مسةةألة إدةةاعة العدالةةة يف أجةةواء العمةة  ورفةة  الكفايةةة
 .اإلنتاجية

 قولكي يكون النظام اصابيا ال بد من
 تم  اإلنتاجي؛ بني العاملني ليعرفوا كيف يتعاونوا يف ذلك ا تنمية اإلدراك والوعي -
 ا بغية الوصول إ  اللول املالئمة هلا؛هتمشاهدة املخالفات ل دليلها ومعرفة عناصرها ومسببا -
 .ملخالفةاماذ اإلجراءات اخلاصة ابلتحقيق يف املخالفات مبةرد حدو  ا -
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 يف كةة  معسسةةة عموميةةة أو خاصةةةه وتوضةةيح آليةةات تطبيقهةةا والقةةيم :ممممدوألت ألخالقيمممات املهنمممة إعمممداد (2
 قواملبادم ال  تنطوي عليها. ولاا هوا األمر متوقف بدرجة أساسية عل 

 مدى الترام أعضاء اإلدارة العليا ابلقيم واملبادم األخالقية ال  تضمها هوه املدو ت؛ -
 وجود منا  تشريعي وقانو  لتطبيق هوه املدو ت؛ -
 يح املسةةةعوليات واملهةةةام بشةةةك  دقيةةةق لكةةة  موظةةةفه وضةةةمان إطةةةار عمةةة  مناسةةةب ومالئةةةم لقةةةدرات كةةة توضةةة  -

 ....اخلموظف
سةةواء مةةن الناحيةةة املاديةةة أو املعنويةةةه مبةةا يسةةهم يف الشةةعور ابلرضةةا مةةا  :وحتفيممز الكفمماءات البشممرية تشممجيع (3

وهةةوا اجلانةب مهةةم جةةدا ألن عةةدم  هةعنةةه تقةةد  العمة  إبخةةالص وأمانةةةه واالبتعةاد كليةةا عةةن كةة  ممارسةة سةةيئ ينةتج
املوظةةةف ابلرضةةةا الةةةوظيفي وأن حقةةةه مهضةةةوم يدفعةةةه إ  التهةةةاون وعةةةدم االهتمةةةام ابلعمةةة . وهةةةوا مةةةا يدفعةةةه  دةةةعور
 ....اخلالردوةه الوساطة غرارقحقه عل   بدائ  لتحصي  عن للبح 

سةواء يف  ا اجلماعات احملليةةهب ومجاعية قد تقومتم ه ف ن دقيق ذلك متوقف عل  مبادرات فردية  وعل  مستوى ا
طوعي عةن  م أو الوين يسهمون يف حماربة الفساد بشك هتدك  تقد  حوافر لألفراد الوين يلترمون أخالقيا يف بيئا

 .وا اجلانب...اخلهب طريق مجعيات تع 
 اربةةة الفسةةاد ألن الفةةرد هةةوويبقةة  أن نقةةوله أن اجلانةةب البشةةري هةةو نقطةةة مشةةفكة بةةني مجيةة  اجلوانةةب األخةةرى حمل

 .احملور االسفاتيةي يف عملية الفساد ومكافحته. والفص  عل  أسا  هوا اجلانب ليي ابألمر الدقيق
 :اجلوانب السياسية والتشريعية -3-2

لةه ثه وما بينهماهتتقاط  اجلوانب التشريعية م  السياسية يف مكافحة الفساد تقاطعا كبري ا ابلنظر للتداخ  املوجود 
 .السلطة التشريعية من ركيرة أساسية يف كفاءة أي نظام سياسي قائم عل  الدميوقراطية

 :السياسياجلانب  -3-2-1
 تبعةا وتتعةدد منافةو هةوه احملاربةة الفسةادهيعد القة  السياسةي مةن بةني القنةوات الرئيسةة الة  تسةهم يف حماربةة ظةاهرة 

إرسةاء  لتعدد مداخ  املمارسة السياسية ال  تتباين وتتماير مةن دولةة إ  أخةرى وإن كةان اهلةدذ منهةا واحةداه وهةو
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األنشةةطة  لعةةامه وتةةوفري منةةا  وبيئةةة مواتيةةة ملمارسةةة  تلةةفدعةةائم نظةةام سياسةةي دميةةوقراطي مةةن أجةة  خدمةةة الصةةاحل ا
 .االقتصادية واالجتماعية

 قوتتةل  ركائر حماربة الفساد انطالقا من هوا اجلانب اعتمادا عل 
 لةن تةنةح أي مبةةادرة حملاربةة الفسةاد وتقةةويض أسسةهه وقمة  نفةةوذه مةا ر تتةوفر إرادة سياسةةية هاإلرادة السياسةية  1

 املسعولني القةائمني علة  دةعون إدارة الكةم. واإلرادة السياسةيةه ال تةرتب  ابألدةخاص أو املسةعولنيحقيقية لدى 
 فقةة ه وإمنةةا تتةةةاوز لتشةةم  البيئةةة الةة  هةةار  فيهةةا أعمةةاهلم؛ هةةوه البيئةةةه الةة  تتسةةم بعةةدم االسةةتقرار والتغةةري الةةدائم

 .ستمرةنتيةة الركية امل
 قةةة متقاطعةةةه حيةة  قةةد يكةةون الفسةةاد أهةةم العراقيةة  أمةةام دقيةةق إرادة سياسةةيةوبةةني الفسةةاد واإلرادة السياسةةية عال

 ه التنفيويةةة والقضةةائية . وبقةةدر مةةا تضةةيق)التشةةريعيةحقيقيةةة خاصةةة إذا كةةان مستشةةراي يف دواليةةب السةةلطات الثالرةةة 
 .ونفوذدائرة ممارسات الفساده وتنحصر يف أفراد بقدر ما يدل ذلك عل  وجود إرادة سياسية ذات ذرري 

و تلةف  تم  املد ه وتظ  اإلرادة السياسية وحدها غري كافية ولن تعيت أكله ا إن ر يكن هناك إدراك ملنظمات ا
 .النقاابت ألن كثرة الوعود أحيا  تكون سببا يف انتشار الفساد

 قديدةعمبين عل  أسي ومبادم الكم الرادد. ودقيق ذلكه ينطلق من زوااي  إقامة نظام دميوقراطي  2
مة   تفعي  املنظومة القانونية بتوضيح القواننيه وترسيم جماالت تطبيقهاه ودديثها بني الفينة واألخرى مبةا يةتالءم -

 املستةدات الاصلة وطنياه إقليميا وعامليا؛
من  يةبناء دبكة متكاملة من التعددية الربيةه وما يتبعها من نراهة االنتخاابت ومشاركة املرأة يف الياة السياس -

 ؛اهل القانونخالل تدعيمها ومنحها حقوقها السياسية واملدنية ال  درعها 

قةةيم  و تقويةةةأواحملاسةةبة السةةتخدامات  تلةةف املةةوارد مةةن قبةة  النظةةام السياسةةي و/ تةةدعيم البنةةاء املعسسةةي للرقابةةة -
 .اآلراء بعيدا عن التخويف والفهيب املشاركة والرية يف التعبري عن
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 :التشريعياجلانب  -3-2-2
املهةةام  حيظةة  اجلانةةب التشةةريعي يف جمةةال مكافحةةة الفسةةاد ابألمهيةةة القصةةوى علةة  املسةةتوى احمللةةي والةةدويله ويف دور
هةوه  ال  تنطوي عليها هوه السلطة واملسعوليات الة  تتحملهةا اجلهةات التشةريعيةه وإن اختلفةت املسةميات إال أن

 .التنفيوية والقضائيةه وذرريها كبري لد بعيدالسلطة تعد مركرية بني السلطة 
 قويتضح هوا اجلانب من خالل

ن ع يعد الربملان املمث  الشرعي للمواطن واملنرب الرئيي إليصال رسائلهه واملداف  األساسي  تفعيل دور الربملا : (1
 الربملةانه  الةوين ميثلةون هةوااالت. وذدية هوا الدوره متوقف ة بدرجة أو  عل  نوعية الربملةانيني حقوقه يف د  ا

 علة  مةدى والوين يتمتعون بصالحيات واسعة يكفلها هلم الدستور كما يتوقةف أداء أدوار هةم بشةك  اصةايب وبنةاء
 .هتعهم إبرادة سياسية حقيقية وليي جمرد دعارات جوفاء ذف  مبةرد الوصول إ  الربملان

 اد انطالقةةةا مةةةن الصةةةالحيات املخولةةةة هلةةةم مةةةن جهةةةةه واعتمةةةادا علةةة ويظهةةةر ذرةةةري الربملةةةانيني كبةةةري ا يف حماربةةةة الفسةةة 
 األجهةةرة واألدوات الةة  توفرهةةا هلةةم الدولةةة مةةن جهةةة أخةةرى. ويف مجيةة  الةةدول بةةال اسةةتثناءه للربملةةان حقةةوق أساسةةية

  الةبالد  تعتمةدهاهنحه ميرة التصويت عل  القوانني واملصادقة عليهاه املوافقة عل  ميرانية النفقات وقوانني املاليةة الة 
 املسةةةعولني كمةةةا يتمتةةة  الربملةةةان مبيةةةرة إضةةةافية متمثلةةةة يف الرقابةةةة الربملانيةةةة الةةة  تسةةةمح ألي برملةةةا  مبحاسةةةبة ومسةةةاءلة

 .خاصة يف االجتماعات الدورية ال  يعقدها الربملانه وتناقح فيها  تلف القضااي
علة   دولة تنفيوها وتكون السلطة التنفيويةة جمةربة ال  ةريةوتتضح الصورة أكثر يف جمال املشاري  الكربى ال  تريد ال

املرمة   والتكةاليف وض  بر جمها أو مشروعها املرم  تنفيوه دت قبة الربملان ملناقشة حيثياتهه واملناف  املتوق  دقيقهةا
 .املالئم دملهاه ومن ل اماذ القرار

 قمكافحة الفساد لد وأهم الوسائ  واآلليات ال  يستخدمها الربملانيون يف
ه حق إجراء التحقيةقه ويةتم مبوجبةه التحقيةق يف القضةااي الة  تةنم عةن وجةو د احنرافةات يف أداء اجلهةاز الكةومي -

 وذلك اعتمادا عل  جلنة تتو  هوه العمليةه وبعةد اسةتكمال التحقيةق يتخةو الربملةان القةرار النهةائي وفةق النتةائج
 التحقيق؛ال  أسفرت عليها عمليات 
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ه حةةةق االسةةةتةوابه ويعةةةد وسةةةيلة فعالةةةة مةةةن وسةةةائ  الرقابةةةة علةةة  أداء السةةةلطة التنفيويةةةةه ويتضةةةمن هةةةوا الةةةق -
 م حيةةاة املةةواطنهتةة  اسةةتةواب رئةةيي الكومةةة أو أحةةد أعضةةاء الكومةةة يف قضةةية مةةن القضةةااي أو الشةةعون الةة 

 م؛هتوتدخ  يف صميم اختصاصا
 لثقةةة املمنوحةةة للسةةلطة التنفيويةةة يف حةةال تعةةارض أداءهةةا أو أداءحةةق سةةحب الثقةةةه حيةةق للربملةةان أن يسةةحب ا -

 وقةةد كفةة  الدسةةتور هةةوا الةةق للربملةةانينيه يف حالةةة فشةة  السةةلطة ههبةةم أحةةد أعضةةاءها مةة  املسةةعوليات املنوطةةة
 .التنفيوية ممثلة برئيي الوزراء والوزراء يف القيام ابملهام املوكلة إليهم

ضةد  شةريعيةه دون اإلدةارة إ  الةدور الةوي ابتةت تلعبةه "املنظمةة العامليةة لربملةانيونولن نربا الدي  عن السلطة الت
وهلةةوه  برملةةا  مةةن  تلةةف بقةةا  العةةاره  250مبدينةةة أو"وا الكنديةةة علةة  يةةد ) 2002الفسةةاد"ه الةة  ذسسةةت عةةام 

رالرةة  تقةوم هةوه املنظمةة علة  .القةارات املنظمةة فةرو  يف مخسةني دولةة يف العةار كمةا هلةا فةرو  إقليميةة علة  مسةتوى 
 قركائر أساسية

 تدريب الربملانينيه حول كيفية مكافحة الفساد عن طريق توضيح التشريعات املتبناة وكيفيةة املراقبةةه مة  األوىل، -
 عقد دورات تدريبية يف هوا اإلطار؛

 العاملي من خالل تبادل التةارب )لةاا التعاضده ويعرب عن التعاون القائم بني الربملانيني عل  املستوى الثانية، -
 أو إخفاق  يف جمال حماربة الفساد؛

 القيادةه تقوم عل  أن مكافحة الفساد يف أي جمتم  ليست فق  مهمة الربملانيني ب  هي حلقة متصةلةالثالثة،  -
 .تم  املد ه أكادمييني نشطاء من  تلف التيارات الدينية واالجتماعية...اخل م  منظمات ا
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 :اجلوانب اإلدارية واالقتصادية -3-3
ويتةلة  ه إن جمال إصالا املنظومة اإلدارية واالقتصادية هو أحد املنافو الرئيسة ملكافحةة ا لفسةاد وتفتيةت مكو تةه

 قهوين اجلانبني يف
 :اجلانب اإلداري -3-3-1

كة    املةوظفني العمةوميني علة  مسةتوىإن الوصول إ  مقاربة إدارية حملاربة الفساد تنطلق من إعداد مةدو ت سةلوك 
 التنظيميةةة اإلدارات وتفعيلهةةا انطالقةةا مةةن جمموعةةة القةةوانني الةة  تةةنظم سةةري العمةة  اإلداري مةةن جهةةةه او إلجةةراءات 

 .أخرىرة من جهة املعتمدة يف ك  إدا
 اهرةوقةةد دلةةت عديةةد الدراسةةاته أن ضةةعف األخالقيةةات الوظيفيةةة هةةي أحةةد األسةةباب الرئيسةةة وراء اسةةتفحال ظةة 

 يقتضةي الفساده وانتشارها يف مفاصة  االقتصةاد خاصةة واليةاة اليوميةة عامةة. ومةن له فة ن حماربةة هةوه اآلفةة إداراي
 قذخو بعني االعتبار اسفاتيةيةرسم سياسة أو 

 وض  خطوط إردادية واضحة يف عملية االنتقاء واالختيار للموظفنيه مي  تكةون املعةايري حمةددة بدقةة وذات   1
 موضوعية بعيدا عن احملاابة والتحير مبا ينتج عنه التالؤم بني املنصب الوظيفي واملوظف الوي يشغله؛

حماربةةةة البريوقراطيةةةة بةةةني املةةةوظفني مةةةن  حيةةةةه والتعامةةة  مةةة  املةةةواطنني انطالقةةةا مةةةن تقةةةد  اخلةةةدمات املطلوبةةةة يف   2
واة يف القةةةوق والواجبةةةات امللقةةةاة علةةة  احملةةةدد دون تضةةةيي  الوقةةةته ومعاملةةةة املةةةوظفني علةةة  قةةةدم املسةةةا الوقةةةت

 دير؛ عاتقهم دون
 توضيح املسعوليات واملهةام اخلاصةة بكة  موظةف وبكة  نطةاق إدةرايفه وتبيةني مسةار العالقةات بةني املسةتوايت   3

 الوظيفية ضمن إطار قائم عل  وضوا التعليمات وقنوات االتصال بشك  يقل  أجواء الغموض ال  تلف أداء
 العم  اإلداري؛

تعريةر وتقويةة آليةات املسةاءلة والرقابةة علة  مسةتوى اإلدارات سةواء كانةت هةوه اآلليةات مةن داخة  املعسسةةة أو   4
 خارجهاه وتوضيح مهامها ح  ال تتعارض أو تتداخ  م  مهام هياك  أخرى؛ من
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 الاتعرير رقة املوظفني وحثهم عل  جتنب االحنراذ عن أداء وظائفهم ابلشك  املطلوبه وهوا من خةالل إصة   5
 نظةةام الرواتةةب والةةوافر ميةة  تةةتالءم مةة  املعطيةةات االقتصةةادية مةةن جهةةةه ومةة  القةةدرات الواتيةةة للمعسسةةة مةةن

 واألهم من ذلكه أن تليب احتياجات املوظفني وتوفر هلم مستوى معيشة مقبول؛ هأخرى جهة
أو معنةةواي مةةا يةةنعكي  تعريةةر الرضةةا الةةوظيفي لةةدى املةةوظفني يف مجيةة  املسةةتوايته وذلةةك بتحفيةةرهم سةةواء مةةاداي  6

 دعورهم ابالنتماء والوالء للمعسسةه وتقةدير ا جلهةودهم مةا يةدفعهم لالبتعةاد أكثةر فةأكثر عةن املمارسةات  عل 
 .وال  تضر ابملعسسة الالمسعولة

 :االقتصادياجلانب  -3-3-2
ذاتةهه  ذررياتةه. وهةي يف الوقةتتعد القناة االقتصاديةه من أهم القنوات ال  تسهم يف الوقاية من الفساد والةد مةن  

 .عنها أمناط عديدة من الفساد املايل واإلداري  أهم قناة ميكن للفساد أن يغر  جووره فيها ويتفر 
كلمةا   وأربتت دراسةات سةابقةه حةول العالقةة القائمةة بةني إصةالا املنظومةة االقتصةادية والةد مةن ظةاهرة الفسةاد أنةه

يةةةنعكي  ية كلمةةا أدى ذلةةةك إ  انتشةةار الفسةةةاده وأن ا فةةاض درجةةةة الفسةةادزاد تةةدخ  الدولةةةة يف اليةةاة االقتصةةةاد
معدةةرات  بشةةك  مبادةةر علةة   تلةةف املعدةةرات االقتصةةاديةه ولعةة  أبرزهةةا معدةةر الريةةة االقتصةةادية املركةةب مةةن عةةدة

 .ألي بلد فرعية تعكي الوض  االقتصادي
يف  قتصةاديةه ولةوحظ أنةه كلمةا زادت درجةة الفسةادوقد أربتت العالقة العكسية بني درجةة الفسةاد ومعدةر الريةة اال

.اخل. .الضةرائب. اقتصاد ما كلما ا فةض معةدل معدةر الريةة علة  غةرارق حةةم تةدخ  الدولةةه حريةة النقةوده حريةة
تفتقةةةر إ   الزالةةةت قةةةد يكةةةون لتةةةدخ  الدولةةةة اار آ اصابيةةةة يف ضةةةب  املعةةةامالت االقتصةةةادية خاصةةةة يف الةةةدول الةةة 

 .ة حمكمةمنظومة اقتصادي
 قوابإلضافة إ  ما سبقه ميكن مكافحة الفساد من الناحية االقتصادية عن طريق

 إنشاء جلان ملراقبة وضب  األسعاره وتوحيد معايري االستفادة من املرااي ال  مينحها السوق؛  1
 األعمال؛إصالا أنظمة الرسوم والضرائب وتطبيقها ابلشك  الصارم والعادل بني الشرائح العماليةه ودبكات   2
 تنظةةيم القةةوانني والتشةةريعات الةة  دكةةم اليةةاة االقتصةةاديةه والقضةةاء علةة  الثغةةرات الةة  دويهةةا مبةةا صنةةب اقتفةةاء  3

 معاملها واالستفادة منها؛
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 إنشةةاء هياكةة  معسسةةية تسةةهر علةة  السةةري السةةن إلجةةراء املعةةامالت التةاريةةة واملاليةةة علةة  مسةةتوى البنةةوك مةةن  4
 تصةةدير واالسةةترياد مبةةا ميةةنح الثقةةة للمسةةتثمرين واملتعةةاملني االقتصةةاديني مبختلةةفجهةةةه وعلةة  مسةةتوى قنةةوات ال

 عل  حد سواء من جهة أخرى؛ أنواعهم
وتوزيةة   إلغةةاء العراقيةة  اإلداريةةة واملمارسةةات البريوقراطيةةة يف جمةةال القةةوانني الةة  تةةنظم االسةةتفادة مةةن مةةرااي السةةوق  5

 .حصو االسترياد والتصدير بني املتعاملني
 تفعيةةةة  مثةةةة  هةةةةوه اجلوانةةةةبه متوقةةةةف علةةةة  تكامةةةة  اجلهةةةةود وتوحيةةةةد الةةةةرؤى بةةةةني الطبقةةةةة السياسةةةةيةه االقتصةةةةاديةإن 

 انطالقةا واالجتماعية. وهوا لن يتأت إال ابالعتماد التدرصي عل  اإلصةالا للخلة  املوجةود يف األنظمةة االقتصةادية
 تطبيقهةةا الثغةةرات الةة  تشةةوب بعةةض القةةوانني وهةةيمةةن توضةةيح مكةةامن الضةةعف ومةةواطن القةةوةه والعمةة  علةة  سةةد 

 املصةةلحة علةة  املواءمةةة بةةني اقائمةة  ادوليةة  خاصةةة يف حالةةة املعةةامالت الدوليةةة متعةةددة األطةةراذ الةة  تسةةتدعي تعةةاو 
 وهةوا هالةدويل الوطنية ومصلحة الدولة يف إطار مندمج قائم عل  االستفادة من املرااي ال  يوفرها النظةام االقتصةادي

 وا ةراط منظمةات  انب أيضاه متوقف عل  الدور االصايب الةوي ميكةن أن هارسةه وسةائ  اإلعةالم بكة  أنواعهةاهاجل
 .تم  املد  املعنية ابلنشاط االقتصادي واألهم توفر اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك  ا

 :اجلوانب الرقابية والقضائية -3-4
يف  حماربةةة الفسةةاده ابلنظةةر ملةةا هثلةةه السةةلطة القضةةائية مةةن وزن ورقةة يعتةةرب هةةوين اجلةةانبني مةةن أهةةم اجلوانةةب يف جمةةال 

 دقيةةق العدالةةة وإحقةةاق الةةق وهرميةةة الباطةة . كمةةا أن الرقابةةة كنواعهةةا املختلفةةةه تعةةد مةةدخال اسةةفاتيةيا للتقليةة  مةةن
 .حدة الفساد واكتشاذ خباايه مبكرا

 :الرقايباجلانب  -3-4-1
الفعالةة  سةية ابلنسةبة للهياكة  املعسسةية علة  املسةتوى اجلرئةيه ومةن األدوات تعد الرقابة من الوظةائف اإلداريةة األسا

مبوجةب  غالبا ابلنسبة لالقتصاد عل  املستوى الكلي. ويعد إنشاء األجهرة العليا للرقابةه وهيئات حكومية مستقلةه
 .يعيةالدستور ل دراذ عل  كافة النفقات ال  تصرفها السلطة التنفيوية وجتيرها السلطة التشر 
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 وهةةي مةةن أهةةم همتمةةايرة معسسةةيا عةةن السةةلطتني التشةةريعية والتنفيويةةة ارةة األجهةةرة دورا رقابيةةا خارجيةةا أل هةةار  هةةوه
من  الفساد الرمسيةه وتشك  وسيلة محاية حامسة ضد أدكال االحتيال وإساءة استعمال املال العامات مكافحة أدو 

 .ةمسعول عن حماسبة فرو  الكومة عن األموال العاموتعم  مبثابة رقيب خارجي  قب  الكومةه
مركريةة  منظمةة )اإلنتوسةاي وعل  املستوى الدويله هث  املنظمة الدولية لألجهرة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسةبة 

 لتبةةةادل يةسةةةنة إطةةةارا وهيةةةاكال معسسةةةات 50للرقابةةةة املاليةةةة اخلارجيةةةة العامةةةةه وتقةةةدم لألجهةةةرة العليةةةا منةةةو أزيةةةد مةةةن 
 اخلربات الفنية وكولك تطوير هاملعلومات واخلربات من أج  دسني وتطوير الرقابة املالية العامة عل  املستوى الدويل

 تطبيةق الشةعار القائة  والعلمية كرد لالعتبار والنفوذ لألجهرة العليا للرقابة يف ك  دولةة مةن دول املنظمةة علة  أسةي
 ."جلمي أن تبادل اخلربات يستفيد منه ا"

ه املاليةة الرقابة)ورغم وجود أمناط  تلفة من الرقابة ال  هارسها هوه األجهرةه ميكن تقسيمها إ  رالرة أنوا  عامةق 
  قالرقابة عل  االلترام والرقابة عل  األداء

 ا معسسةةات هبةة  يشةةم  هةةوا النةةو  مراجعةةة السةةاابت الكوميةةة وكشةةف النفقةةات الةة  قامةةت الرقابممة املاليممة: (1
 ويقةةوم املفتشةةونه وهةةم حماسةةبون حمففةةون عةةادةه مبراجعةةة بيةةا ت الكومةةة املاليةةة مقابةة  نتةةائج استقصةةائهم هالكومةةة

 الكومةةةة لألمةةةوال اخلةةةاص عةةةن اإلنفةةةاقه مةةةن أجةةة  دديةةةد إن كانةةةت تلةةةك البيةةةا ت املاليةةةة تعكةةةي بدقةةةة اسةةةتخدام
 وتعد الفةر وق بةني املوازنةة واإلنفةاق الفعلةي عةادة معدةرا علة  فسةاد وسةوء اسةتغالل لألمةوال العامةة. ويقةدم هالعامة

 املفتشةةون املةةاليون إ  جانةةب نتةةائةهم تقريةةر الرقابةةة املاليةةة ل فصةةاا عةةن البيةةا ت املاليةةة ملعسسةةات الكومةةة والةةوي
 ال؟م يبني ه  هوه الفروق موجودة أ

 تشةةم  تقيةةيم قانونيةةة أعمةةال الكومةةة أو ابلتحديةةد إن كانةةت معسسةةات الكومةةة قةةد الرقابممة علممى االلتممزام: (2
 الترمةةةةت ابلقةةةةوانني واألنظمةةةةة الناظمةةةةة لنشةةةةاطها. ويقةةةةوم املفتشةةةةون مبراجعةةةةة اسةةةةتخدام معسسةةةةات الكومةةةةة لألمةةةةوال

 وحيثمةةا يكةةون هواعةةد الناظمةةة السةةتخدام األمةةوالقانونيةةة إيةةرادات وإنفةةاق هةةوه املنظمةةات والترامهةةا ابلق للتحقةةق مةةن
 مسةةعول أو معسسةةة لألمةةوال غةةري متقيةةد ابلقةةوانني واألنظمةةة الةة  مةةول اسةةتخدام األمةةوال العامةةةه يكةةون اسةةتخدام
 أو أن كما عدم إنفةاق األمةوال العامةة ملةا اقةوذ يطلبةه القةانون هللقانون فااملسعول أو هوه املعسسة  ال سلوك هوا
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 حولةةت أنةةه غالبةةا مةا يكةةون معدةةرا أن علةة  األمةوال العامةةة قةةدلةة  عةالوة ع للقةةانونه يعةةد مةد ذاتةةه  الفةةايسةمح بةةه 
 .ابجتاه أنشطة فاسدة

 تكشةةةف إن كانةةةت الكومةةةة قةةةد أنفقةةةت أمةةةوال دافعةةةي الرقابمممة علمممى األداء أو كفممماءة اسمممتخدام األمممموال: (3
ه وهنا يعمة  املفتشةون مة  فريةق مةن اخلةرباء املختصةني لتقةد  النصةح واملشةورة ذهلةه العمليةة هالأم الضرائب بكفاءة 

 واإلداريةة مبمارسةات وسياسةات املاليةة واإلدارة االتفاقيةةوالغاية مةن الرقابةة علة  األداء هةي ضةمان التةرام اإلجةراءات 
 .السليمة

علة   ية حمددة م  املوازنة العامة للدولةه تسةع  الرقابةةوبينما تبح  الرقابة املالية يف مدى انسةام تعامالت حكوم
 عةةةن ا بكفةةةاءةه كةةةأن تكشةةةف مةةةثال عةةةن وجةةةود عيةةةوب  جتةةةةهتةةة األداء إ  انضةةةم اسةةةتخدام األجهةةةرة الكوميةةةة ملواز 
 وتةةةةرتب  الرقابةةةةة علةةةة  األداء بسياسةةةةات وممارسةةةةات األنظمةةةةة هتةةةةداخ  يف املسةةةةعوليات بةةةةني معسسةةةةتني حكةةةةوميتني

ابلفسةاده  وعل  الةرغم أن مةن العيةوب املكتشةفة يف هةوا النةو  مةن الرقابةة تةرت ال قةد بة  ابلضةرورةالكوميةه لكن 
 العامةة إ  أنصةار أن ازدواجية اخلدمات الكومية قد يستخدم لتغطية أنشطة فاسةدةه أو طريقةة لتوجيةه األمةوال إال

 .سياسيني أو موالني للحرب يف فرو  الكم األخرى
 :القضائياجلانب  -3-4-2

وهي  تعد السلطة القضائية السلطة الثالثة ال  تقوم عليها أركان أي دولة إ  جانب السلطتني التشريعية والتنفيويةه
كبةةرية   الةدر  الةامي لقةوق املةواطنه ودورهةةا اسةفاتيةي وحمةوري يف حماربةة الفسةاد. ويكتسةةي اجلهةاز القضةائي أمهيةة

نظةام  وجةود ة حية عن مدى نراهة الكمه وسيادة القانون واألهم عةن مةدىابلنسبة جلمي  الدوله ألنه يعطي صور 
 .دميوقراطي حقيقي

 وتةةربز أمهيةةة هةةوه السةةلطة أكثةةر يف ظةة  اسةةتقالليتها املطلقةةة عةةن السةةلطتني التنفيةةوي ة والتشةةريعيةه وهةةوا مةةا صعلهةةا
 ية ومصةةةداقيةه وتوقيةةة  العقةةةوابت أكثةةةر مرونةةةة وكفةةةاءة يف حماربةةةة مظةةةاهر الفسةةةاد مةةةن خةةةالل تطبيةةةق القةةةوانني مبوضةةةوع

 ا املبتغةةاةه وأهةةدافها املنشةةودة يف جمةةال إحقةةاقهبةة وحةة  دقةةق السةةلطة القضةةائية م ر ه املسةةتحقة بكةة  حياديةةة وأمانةةة
 .املنافو القه والدف  ابلباط  بعيدا وتوفري بيئة خالية من تبعات الفساد مبختلف مظاهره تعتمد عل  جمموعة من

 قاللية السلطة القضائيةمبادم استقوفيما يلي 
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 ؛عل  القاضي :االستقاللية (1
للقةةةانونه علةةة  أسةةةا   ممارسةةةة مهامةةةه القضةةةائية بصةةةورة مسةةةتقلة علةةة  أسةةةا  تقةةةديره للحقةةةائق ووفقةةةا لفهةةةم وا  -

مبادةر أو غةري مبادةر مةن أي جهةةة أو  ديةدات أو تةدخ هت التحةرر مةن أي مةعررات أو إغةراءات أو ضةغوط أو
 سبب؛ ألي

 الب  فيه؛ تم  بصفة عامةه وفيما يتعلق كطراذ أي نرا  يتعني مستقال فيما يتعلق ابأن يكون  -
 فحسب؛ا أال يكون متحررا من العالقات غري املالئمة م  السلطتني التنفيوية والتشريعية ومن نفوذمه -
عليةه اماذهةا بصةورة  أن يكون مسةتقال عةن زمالئةه عنةد أداء واجباتةه القضةائية فيمةا يتعلةق ابلقةرارات الة  يتعةني -

 مستقلة؛
 املعسسةةي والعملةةي أن يشةة  ويةةدعم الضةةما ت الالزمةةة ألداء واجباتةةه القضةةائية بغيةةة صةةيانة وتعريةةر االسةةتقالل -

 للسلطة القضائية؛
 .القضائية دذ تدعيم رقة النا  يف السلطةهت معايري عالية من السلوك القضائي أن يظهر ويشة  -
 ؛القاضي عل  :اثياد (2
 يقوم كداء واجباته القضائية بدو ن حماابة أو دير أو دام ؛أن  -
 القانونيةة واألطةراذالنةا  واملهةن  أن يتأكد من سلوكه سواء داخ  احملكمة أو خارجهةاه حيةافظ علة  رقةة عامةة -

 املتقاضية يف حياد القاضي والسلطة القضائية ويعرز تلك الثقة؛
 عةن النظةر يف قضةااي  أدىن حد من املناسبات ال  تسةتلرم تنحيتةهأن يتصرذه إ  الد املعقوله مي  يقل  إ  -

 تعةةرض عليةةهه عةةن القيةةامه عةةن علةةم منةةهه أو البةة  فيهةةا؛ أن ميتنةة ه أرنةةاء وجةةود دعةةوى أمامةةه أو مةةن املتوقةة  أن
 نتيةةة تلةك الةدعوى أو ميةي بعدالةة اإلجةراءات اجلليةةه أو إببداء أي تعليق ميكن علة  حنةو معقةول أن يةعرر يف

 آخر قد يعرر عل  توفري حماكمة عادلة ألي دخو أو قضية؛ بداء أي تعليق علين أو عل  حنوإب
 أو يبةدو فيهةا ملراقةب ن يتنح  عن املشاركة يف أي إجراءات قضةائية ال يسةتطي  أن يتخةو فيهةا قةرارا دون ديةرأ -

 .معقول أنه ال يستطي  أن يتخو فيها قرارا دون دير
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 القاضي؛ عل  :ةالنزاه (3
 يتةنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة أنشطته؛أن  -

 تلقائيةةا وعةةن طيةةب أن يتقبةة  القيةةود الشخصةةية الةة  قةةد تبةةدو عبئةةا ابلنسةةبة إ  املةةواطن العةةاديه وينبغةةي ذلةةك  -
 يتماد  م  هيبة املنصب القضائي؛ وعل  وجه اخلصوصه صب عل  القاضي أن يتصرذ بشك  هخاطر

 يتةنةب حمكمتةهه أن لشخصية م  ممارسي مهنة القانون الوين ميارسةون مهةامهم بصةورة منتظمةة يفيف عالقاته ا -
 ابحملاابة أو التحير؛ تتسمرا املواقف ال  قد تعدي عل  حنو معقول إ  إارة الشبهات أو يبدو أ

 ..اخل؛.تنازعةامل االدفاك يف الفص  يف قضية يكون فيها أي فرد من أفراد عائلته ممثال ألحد األطراذ -
 القضائية؛ بواجباته أال يفشي املعلومات السرية ال  حيص  عليها بصفته القضائية ألي غرض ال صلة له -

 أال ميار  احملاماة أرناء دغله منصبه القضائي؛ -
 يتعلق كي دةيء فيما ال صوز للقاضي أو ألفراد عائلته أن يطلبوا أو يقبلوا أي هدية أو هبة أو قرض أو حظوة -

 .القضائية فعله القاضي أو يتوق  أن يفعله أو حيةم عن فعله يف أداء واجباته
 ؛عل  القاضي :املساواة (4
 املختلفة؛تم  والفروق النادئة عن املصادر  أن يكون مدركا ومتفهما للتنو  يف ا -
 دةةةخو أو أي ابلكلمةةةات أو ابلسةةةلو كه حنةةةوأال يبةةةدي ديةةةرا أو دةةةاماله أرنةةةاء أداء واجباتةةةه القضةةةائيةه سةةةواء  -

 مجاعة بناء عل  أسباب غري ذات صلة؛
 أو حمةامني أو دةهودا ممارسة واجباته القضائية م  إبالء االعتبار املالئم لكافة األدخاصه سواء كةانوا أطرافةا أو -

 وغةري جوهريةة غةري ذات صةلة أسةباب  موظفي حمكمة أو زمةالء يف املهنةة القضةائيةه بةدون هييةر علة  أسةا  أي
 ابلنسبة ألداء تلك الواجبات عل  حنو سليم؛

 أو ابلسةلوك ابلكلمةات  مطالبة احملامني يف الدعاوى القضائية املنظورة أمةام احملكمةة أن ميتنعةوا عةن التعبةريه سةواء -
 ائيةصلة قانونية كمةر يف الةدعوى القضة  له عن التحير أو التحام  املبين عل  أسباب غري ذات صلة ابستثناء ما

 .وقد يكون موضو  دفا  مشرو 
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 :واثرص االختصاص (5
 ألخرى؛ة األنشطة ا القاضي مركر الصدارة ابلنسبة لكافهبت  الواجبات القضائية ال  يقوم د -
 احملكمةةةةه وامةةةاذ أن يكةةر  نشةةةاطه املهةةةين لواجباتةةةه القضةةائية الةةة  تشةةةم  أداء املهةةةام واملسةةعوليات القضةةةائية يف -

 أو بعمليات احملكمة؛ تشم  أيضا املهام األخرى املتصلة ابملنصب القضائيالقرارات فحسب ب  
 أال يتصرذ بطريقة تتعارض م  أداء واجباته القضائية بك  حرص؛ -
 .أن يعدي كافة واجباته القضائيةه مبا فيها إصدار القرارات املتحفظة بكفاءة وإنصاذ -
 :جوانب االنتماء واملشاركة -3-5

ضةعف  حية  أن هة وإن كان التةداخ  بينهةا هةو النقطةة املشةفك) اجلانبني أمهية عن اجلوانب األخرىال يق  هوين 
مةةةن  دوامةةةة يف وأدخلهةةةاخةةةريةه الةةةوالء واالنتمةةةاء هةةةو أحةةةد األسةةةباب الةةة  عصةةةفت ابلعديةةةد مةةةن الةةةدول يف العقةةةود األ

اليةاة  املشةاركة يف كما أن ضعف  هنبور تتمكن من فع  ديء يف ظ  التأرري الكبري هلوا اجلا هالفساد بك  أنواعه
االنتمةةاء  .تمةة  السياسةةيةه االقتصةةادية واالجتماعيةةة هةةو أحةةد املةةداخ  احملوريةةة لتفةةاقم الفسةةاد وانتشةةاره بةةني أفةةراد ا

 .الفكري منفوين رئيسيني حملاربة الفسادو  السياسي
 قعل  متوقف يف تثبي  حمفرات ظاهرة الفساد ودقيق ذلك  حتماه سيسهم نهوطو لبيئة عمله انتماء الفرد إن تعرير 

 ترهيب؛ ال للتعبري مرية عن اآلراء واألفكار ال  يعتقدها الفرد العام  دون مويف أو فسح ا  1
 الفص  بني التوجه السياسي واألداء الوظيف ل ي ملوظف يف املعسسات العمومية ما يوفر مساحة ارتياا ورقة  2

 املوظف؛لدى 
 احفام املدرسة الفكرية ال  ينتمي إليها ك  موظةف أو مةواطن دون فةرض أي قيةود علة  ذلةكه وعقةد لقةاءات   3

 تفاعلية بني املوظفني خللق جو من التعايح وتقب  اآلخر؛
 م السياسةةيةه وتوضةةيح مةةرااي االخةةتالذهتتفعيةة  أطةةر التعةةاون واالتفةةاق بةةني املةةوظفني الةةوين وتلفةةون يف انتمةةاءا  4

 أمهيتها ابلنسبة للموظف أواله للمعسسة انيا وللوطن الثا؛و 
مةن  وإلاا هواه متوقف عل  توفر املشاركة الفعالة للموظف يف  تلف املبادرات سواء كانت مشاركة طوعيةة  بعةة

 .يهاالترام املوظف أو املواطن اجتاه معسسته أو جمتمعهه أو إدراك عملي  ب  من مسعولية اإلدارة اجتاه موظف
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 وحيظةة  عنصةةر املشةةاركة كمهيةةة كبةةرية يف التخفيةةف مةةن حةةدة ظةةاهرة الفسةةاد سةةواء علةة  مسةةتوى املعسسةةات أو علةة 
 صةياغة مستوى االقتصاد ككة ه حية  أن إدةراك املوظةف مةثال يف عمليةة امةاذ القةرارات املرتبطةة مبعسسةته ه أو يف

 معسسةةةتهه وولةةةق لديةةةه رغبةةةة يف العمةةة  وتعريةةةر مكانةةةةاسةةةفاتيةيات لعملهةةةا سيسةةةهم يف تعريةةةر والء هةةةوا املوظةةةف 
مقةةوقهم  ال أمةةام املةةواطنني البسةةطاء للمشةةاركة يف امةةاذ بعةةض القةةرارات املرتبطةةة ةة كمةةا أن فةةتح اعكةةي صةةحيح  وال

هةثلهم سةةوذ  م و آمةةاهلمه انطالقةا مةن اهليئةات احملليةةة الة هتصةياغة مبةادرات وقةةوانني تلةيب طموحةا مه أو يفهتوواجبةا
جمتمعةةه. وهةةوا مةةا  لةةدى املةةواطن البسةةي  يف أجهةةرة الدولةةة ويقةةوي دةةعوره وإحساسةةه كمهيتةةه يف م يف خلةةق رقةةةيسةةه

 .وطنه خلق سيءه وعن ك  عم  قبيح ميكن أن يضر مبصاحل بيئته ح  ال نقول صعله ينأى عن ك 
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 خالصة الفصل
العالجيةة  عضها البعض وإن تباينت الوصفات تتنو  اإلصالحات املعتمدة يف حماربة الفساد وتتقاط  وتتداخ  م  ب

 املعتمةةةةدة يف كةةةة  إصةةةةالا تبعةةةةا للمةةةةةال الةةةةوي ينتمةةةةي إليةةةةه ولطبيعةةةةة القةةةةوانني الةةةة  وضةةةة  هلةةةةا. ومةةةة  ذلةةةةكه فةةةة ن
 اإلصةةالحات مجيعةةا سةةواء قضةةائيةه سياسةةيةه إداريةةةه دينيةةة وهلةةم جةةر تنطلةةق مةةن الفةةرد وإ  الفةةرده ولاحهةةا متوقةةف

 قاضةي ب هوا الفرد هلوه اإلصالحات واسةتعداده لتبنيهةا سةواء كةان موظةف عةاديهبشك  كلي عل  مدى استيعا
 .سياسيه أو مواطن بسي ...اخل

 أرض االت السةةابقة جمةةرد رؤيةةة عامةةة ودليليةةة ملةةدى أمهيتهةةا فيمةةا لةةو طبقةةت مجيعهةةا علةة  ةة وتبقةة  اإلصةةالحات يف ا
تعةةودت  يبةةدو صةةعبا للوهلةةة األو  خاصةةة يف الةةدول الةة وم تنفيةةوها دون مفاضةةلة بينهةةا رغةةم أن األمةةر قةةد ه الواقةة 

 ة أساساو.عل  أمناط معينة يف املمارسات اإلدارية والسياسي
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لرابعا الفصل  

 وامليثاق الرايضي اخالقيات املهنة
 
 مفهوم أخالقيات املهنة وأمهيتها -
 مصادر أخالقيات املهنة -
 أخالقيات املهنة يف اإلسالم -
 أبعاد أخالقيات املهنة -
 عقبات تطبيق أخالقيات املهنة -

 وسائل ترسيخ أخالقيات املهنة -

 امليثاق األخالقي يف الرايضة -
-  
-  
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 متهيد:
يف  لألخالق أمهية ابلغة يف حياة الفرد وا تم  واملعسسات عل  اختالذ أنواعهاه هلوا فقةد احتلةت مكانةة عظيمةة

ومعاليهةا  الدين اإلسالميه فقد اعت  هبا القرآن الكر  أميا عنايةه حينما ذكرها يف آايتةه الكرميةةه موضةحا مكارمهةا
 التصورات. وفضائلهاه وكولك ر م  السنة النبوية من ذكر األخالقه فقد اهتمت هبا اهتماما فاق ك 

 سةةةبحانهيهةةةاه وإ  التخلةةةق هبةةةاه وحةةة  مدحةةةه هللا أخالقةةةه ومكارمهةةةا مةةةن الةةةدعوة القرآنيةةةة إل ملسو هيلع هللا ىلصوقةةةد اكتسةةةب النةةةيب 
 وخة " تعةا ق ه وامره مبكارم األخالق يف موض  آخر فيقول هللا(4القلا: )" إنك لعل  خلق عظيم"ق بقوله وتعا 

 .(199)األعراف:  "وأمر ابلعرذ وأعرض عن اجلاهلني فوالع
يف  األخالق دورة مهمة يف حيةاة الشةعوب ابلةرغم مةن اخةتالذ تركيباهتةا وفلسةفاهتاه ويةنعكي أرةر األخةالق وتعدي

مظةةاهر  سةةلوك األفةةراد ميةة  يصةةبح سةةلوكهم متصةةف ابلثبةةات والتماسةةك والتوافةةقه وعندئةةو تشةةك  األخةةالق أحةةد
إحساسةهم  رائةرهمه وتعمةق لةديهموغ همالضب  االجتماعي لةدى األفةراده وتشةك  دافعةة وحمركةة لتحريةرهم مةن أهةوائ

ا تمعةةات  ابالنتمةةاء إ  جمةةتمعهمه كمةةا تسةةاعدهم علةة  التكيةةف مةة  واقةة  ا تمةة  الةةوي يعيشةةون فيةةهه لةةولك فةةان
عل  التمسك  املتقدمة ال تعتمد دائما عل  إمكا هتا املاديةه والتقنية بقدر ما تعتمد عل  إمكانياهتا البشرية القادرة

 مرهونةة أي طةرذ والسلوكيات املهنيةه ومن املسةلم بةه أن جةودة اخلةدمات الة  تقةدم مةن خالقيات مبةموعة من األ
 .دى هسك املسعول هبوه األخالقيات مب

ابعتبارهةا  األخالق مبثابة الدعامة األو  لفظ األمةم وا تمعةاته فهةي تتصة  اتصةاال وريقةة ابلعمليةة الفبويةةه وتعد
وسةةةيلة  فاملهنةةة مبهنتةةهه نظمةةةة للسةةلوك اإلنسةةا ه وتةةنعكي األخةةالق علةةة  التةةرام الفةةردمةةن أهةةم املبةةادم والقواعةةد امل

 .ابلنسبة للفرد لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي مبا يعود ذلك ابلنف  عل  الفرد وا تم 
املبةادم  نبةه علة املتتب  للفكر اإلداري يف العصر الاضر وهو عصر املعلوماتية واملعرفة صده قد ركةر يف أحةد جوا إن

هوا العصةر  والقيم يف تطوير اإلمكانيات البشرية لدى العاملنيه إذ أصبح الفرد اآلن أفض  مورد من موارد املنظمةه
املوائمةةة بةةني  حيةة  يةةتم هوفكةةرايو  او بنةةاء روحيةة  یبنةة يا فيةةه الفةةرد  صةةبحالةةوي يركةةر علةة  األهةةداذ والقةةيم واألخالقيةةات أ

هوا التغري والتطور  نظمة يف إطار رقافتهاه لوا أصبح توجه املنظمات واملدراء ملواكبةمعارفه ومهاراته وسلوكه وبني امل
 .السري  عرب تبين انتقاله جديدة تركر عل  أخالقيات املهنة
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 :وامهيتها مفهوم أخالقيات املهنة -4-1

 :مفهوم األخالق وأخالقيات املهنة 4-1-1
 ألخالقيةةات املهنةةة العديةةد مةةن التعريفةةات ومةة  ذلةةك يبقةة  هنةةاك اخةةتالذ حةةول مفهةةوم األخالقيةةات لةةدى أعطيةةت

 العديةةد مةةن املختصةةني والدارسةةني هلةةوا املوضةةو ه لكةةن مةةن األفضةة  أن نةةورد بعضةةا مةةن هةةوه التعريفةةات ألصةة  معةة 
تعريةف  اإلداري لعلنةا نتوصة  إ  األدب األخالق يف اللغة واالصطالا ل لبعض من تعريفات أخالقيةات املهنةة يف 

 .يتضمن معظم املعا  املختلفة
 :معىن األخالق يف اللغة (1
ه هةو والةدينه وحةول واملةروءةالناظر يف كتب اللغة العربية صد أن كلمة أخةالق تطلةق ويةراد هبةا الطبة  والسةةيةه  إن

 قا لةةةا "ق اخلا ابةةةن منظةةةورابلضةةةم وضةةةمتني السةةةةية والطبةةة  واملةةةرأة والةةةدينه ويقةةةول  "اخللةةةقا  يالفةةةريوز آابداملعةةةا  يقةةةول 
 .ه فهو بضم اخلاء وسكورا الدين والطب  والسةيةقا واخلل  
 تعةين جمموعةة مةن السةلوكيات واآلداب  (Ethics) مةن يطةال  قةواميي اللغةة اإللليريةة صةد كن األخالقيةات  بينمةا

 .(Longman dictionary)ة والقيم ال  دكم الفرد أو اجلماع
 :معىن األخالق يف االصطالح (2

 املعةةا  والصةةفات املسةةتقرة يف الةةنفيوميكننةةا تعريةةف األخةةالق "كرةةا جمموعةةة مةةن "ق عبةةد الكةةر  زيةةدان بقولةةه عرفهةةا
هةوا  وال وفة  أن ه"عنةه ويف ضوئهاه وميرارا حيسن الفعة  يف نظةر اإلنسةان أو يقةبحه ومةن ل يقةدم عليةه أو حيةةم

املسةتقرة يف  التعريف هو نفسه تعريف الغرايل م  إضافات الغري خافية وتكمن إضافته السةنة كن املعةا  والصةفات 
 ه.ل قدام واإلحةام عن الفع  مسب حسنه وقبحالنفي هي الضاب  

 :معىن األخالق يف األدب اإلداري (3
 تعريفةةةةات عديةةةةدة ملفهةةةةوم أخالقيةةةةات املهنةةةةة يغلةةةةب عليهةةةةا جةةةةوهر واحةةةةد وإن اختلفةةةةت ألفاظهةةةةاه ومةةةةن هةةةةوه هنةةةةاك

بتحديةد  وتةرتب  هةوه املبةادمالتعريفات القول كرا جمموعة من املبادم واملعايري ال  دكم سلوك الفرد أو اجلماعةه 
 .ما هو خطأ أو ما هو صواب يف موقف معني"

حةق  )بلقيي  كرا جمموعة القيم واألعراذ والتقاليةد الة  يتفةق ويتعةارذ عليهةا أفةراد مهنةة مةا حةول مةا هةو ويعرفها
اسةةتيائه   تمةة  عةةنوعةةدل يف نظةةرهم ومةةا يعتربونةةه أساسةةا لتعةةاملهم وتنظةةيم أمةةورهم وسةةلوكهم يف إطةةار املهنةةة ويعةةرب ا
 .والعقوابت املادية واستنكاره ألي خروا عن هوه األخالق كدكال  تلفة تفاوا بني عدم الرضا وبني املقاطعة
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وسةائ   دلية كرا "جمموعة املبادم أو القواعد احملددة الة  صةب احفامهةا وميكةن وصةفها كرةا  (Boyer) ويعرفها
ت اجلهةةا يف قةةراراهتم امللموسةةة املتخةةوة مةةن داخةة  املنظمةةة والةة  تةةعرر علةة  قةةرارات  تطبيةةق املعةةاير األخالقيةةة لألفةةراد
 .الفاعلة أو عل  املنظمة عموما"

 ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أن أخالقيات املهنة هيق
 ؛جمموعة من القواعد والسلوكيات واملدو ت ال  تفرضها رقافة املنظمة -
 ؛أخالقيات املهنة يف تصرفات وسلوكيات ك  فرد سواء جتاه املعسسة أو ا تم ب أن تتةل  ص -
 ؛واحفام هوه األخالقيات  تبينحيب عل  أفراد املنظمة  -
 تشةعرهم وإمةا تعترب أخالقيات املهنة من حمددات نظرة ا تم  واملنظمة للفرد أرنةاء العمة ه ف مةا تشةعرهم ابلرضةا -

 .ابالستياء
 :هنةأمهية أخالقيات امل 4-1-2

 تلةف  واملمارسةني يف األكةادميينيأخالقيات املهنة من املوضوعات ال   لةت وسةوذ تنةال اهتمةام الكثةري مةن  تعد
حةاالت مةن  دول العار رغم قلةة مةا كتةب عنهةاه ويرجة  ذلةك إ  مةا أدةارت إليةه الدراسةات والبحةو  حةول وجةود

أهةةةداذ وأغةةةراض  الوظيفةةةة يف دقيةةق سةةتغاللاليب االردةةوة والترويةةةر واالخةةتال ه وتعةةةارض املصةةاحل وغريهةةةا مةةن أسةةة 
مسةتوى الفةرد وا تمة   دخصية. وتعطي أخالقيات املهنة أمهيةة كبةرية علة  عةدة مسةتوايت نةوكر منهةا أمهيتهةا علة 

 .والعم 
 :أمهية أخالقيات املهنة على مستوى الفرد (1

الة   يف الواق  أينما وجد ال بد من صياغة سلوكه وتصرفاته يف إطار معني حمةدد يتفةق مة  تلةك املبةادم والقةيم الفرد
التصةةرفات  يةةعمن هبةةا بقيةةة أفةةراد ا تمةة ه لةةوا ظهةةرت الاجةةة لوجةةود أمنةةاط سةةلوكية يقرهةةا ا تمةة  لتكةةون املةةربر لكةة 

 .واألفعال ال  يقوم هبا األفراد
 ات املهنة عل  الفرد ابلنقاط التاليةقأمهية أخالقي لخوتتو 
 ؛تساعد الفرد يف بناء حياته وتشكي  دخصيته املهنية -
 ؛املعيار الوي حيكم تصرفات اإلنسان يف حياته العامة وتضب  سلوكه وتوجيهاته -
 هث  أحكامة معياريةة يف تقةيم سةلوك الفةرد وسةلوك اآلخةرين يف بعةض املواقةف والتصةرفاته ودةدد مةا إذا كانةت -

 ؛صابية مرغوبة أو سلبية غري املرغوبةا
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 ؛بنفسه وابملنظمة وا تم ه ويقل  القلق والتوتر بني األفراد تهتعم  عل  وقاية الفرد من االحنراذ ودعم رق -
 يف اماذ القرارات عند األفراده كما أن هلا دور يف ح  النراعات القائمة بني األفراد. او تلعب دورا رئيس  -

 :أمهية أخالقيات املهنة على مستوى ا تمع (2
يصةةلح حةةال  ميثةة  عمةةاد اليةةاة االجتماعيةةةه وال ميكةةن أنالصةةادر عةةن االفةةراد صةةاحل العمةة  الفاضةة  و السةةلوك ال إن

 ا تم قمستوى  األخالقياته وفيما يلي أهم النقاط ال  توضح أمهية أخالقيات املهنة عل ا تم  بغري هوه 
 االلترام كخالق العم  يسهم يف دسني ا تم  بصفة عامةه حي  تقة  املمارسةات غةري العادلةةه ويتمتة  النةا  -

 األعمةةال لألكثةةر كفةةاءة وعلمةةةهبتكةةافع الفةةرصه وصةةين كةة  امةةرم مثةةرة جهةةدهه أو يلقةة  جةةراء تقصةةريهه وتسةةند 
  هوتوجه املوارد ملا هو أنف ه ونضيق اخلناق عل  احملتالني واالنتهةازيني والطفيليةنيه وتتسة  الفةرص أمةام ا تهةدين

 ؛ك  هوا وغريه يتحقق إذا الترم اجلمي  ابألخالق
ية  حيصة  كة  ذو حةق علة  اللترام كخالق العم  يدعم الرضا واالستقرار االجتمةاعيني بةني غالبيةة النةا ه حا -

حقةةه ويسةةود العةةدل يف التعةةامالت والعقةةود واإلسةةناد وتوزيةة  الثةةروة.... اخله وكةة  ذلةةك صعةة  غالبيةةة النةةا  يف 
 ؛حالة رضا واستقرار

إن وجود مواريق أخالقية معلنة يةوفر املرجة  الةوي حيةتكم إليةه النةا  ليقةرروا السةلوك الواجةب أو ليحكمةوا علة   -
 .الالسلوك الوي وق  فع

 :أمهية أخالق املهنة على مستوى العمل (3
 قتوى العم  مصول الفوائد التاليةأمهية أخالق املهنة عل  مس  تربز
 نتيةة جتاهلها االلترام ابملعايري األخالقيةه وابلتايل ايت التصرذ األخالقةي ةكثري أعياءو   إن املنظمات قد تتكلف -

 ؛ليض  املنظمة يف مواجهة الكثري من الدعاوي القضائية وغريها
 ؛تعرير مسعة املنظمة عل  صعيد البيئة احمللية واإلقليمية والدولية وهوا له مردود إصايب عل  املنظمة -
امتيةازات خاصةةه ويقةفن ابلتةرام املنظمةة ابلعديةد مةن املعةايري األخالقيةة يف إطةار دهادات عاملية و  عل  الصول -

 .اإلنتاا والتوزي  واالستخدام واالعفاذ ابخلصوصياته والعم  الصادق والثقة املتبادلة ودقة صحة املعلومة
هةةةو مةةا يعةةةود ابلفائةةةدة علةةة  إن االلتةةرام كخالقيةةةات العمةةة  يةةدعم البيئةةةة املواتيةةةة لةةةروا الفريةةق وزايدة اإلنتاجيةةةةه و  -

 ؛اجلمي 
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 للخطةره ألن املخالفةات تقة ه واجلةرائم تقة ه واملنازعةات تقة  حية  املعسسةات  االلترام األخالقي يقل  تعةريض -
 وي هو أوال وأخريا قيمة أخالقية.يتمسك اجلمي  ابلقانون ال

 فيما يليق أمهية أخالقيات املهنة عل  مستوى العم  تكمن أيضاو 
سةةلوك املوظةةف الةة  صةةب أن يتحلةةة  هبةةا أرنةةاء أداءه لعملةةه وللمهةةام املكلةةف هبةةاه وضةةةمان  ضةةب  علةة  تعمةة  -

 ؛تصرفه يف الشعون العامة بشك  موضوعي ونريه
تساعد يف فهم الواجبات املهنية والتوكري بنظام الثواب والعقاب ك حدى الوسةائ  الناجحةة لتفةادي السةلوكيات  -

 ؛غري األخالقية أو احملظورة
ات املهنةةة الةة  يسفدةةد هبةةا مجيةة  العةةاملني تةةعدي إ  التةةةانيه والوحةةدة والتوافةةق األخالقةةي اجلميةة  إن أخالقيةة  -

 ؛العاملني
 ؛التخلو من الطاب  التسلطي ال  هارسه إدارة ما عل  موظفيها -
هلمه مما ميكنهم من  خلدمات هكن املراجعني من معرفة حقوق املوظفه وواجباته أرناء أدائه لوظيفته عند تقد  ا -

 ؛تقد  الشكوى واملراجعة عند وجود احنراذ أو جتاوز عن السلوك األخالقي املتعارذ عليه
 .تسه  عملية صن  القراره ودقق احفام لك  األطراذ سواء من داخ  أو من خارا املعسسة -
 أخالقيات املهنة: مصادر -4-2

مسةةاراهتا املختلفةةةه وتنتهةةي  مةةرورا جبميةة  املراحةة  الةة  هةةر هبةةا يفإن األخةةالق هةةي تراكمةةات تربويةةة تبةةدأ مةةن الةةنفي 
تفرضه عليهه وابلتايل ما تتنازعه  ابلعقيدة ال  وتارها الفرد لنفسه كمبدأ حياةه وح  وصوله إ  الوظيفة العامة وما

 هنة مبا يليقميكن تقسيم مصادر أخالقيات امل ولولك ه حنو سلوك معني دون اآلخر  تلفةفيها من قوى جوب 
 :املصدر الديين -4-2-1

املصدر الديين أهم مصادر األخالقه وذلك ألنه ال م  أي داينة سواء كانت مساوية أو غةري السةماوية مةن  يشك 
ال  عل  مكارم األخالق والقيم الميدة والفضائ  مي  يشك  الدين وسيلة من وسائ  الضةب  االجتمةاعي يف  

عالقةة الفةرد ابخلةالق وعالقةة الفةرد ابآلخةر  كافة ا تمعات البشرية. ومتلف الداي ت من حية  درجةة الفكيةر علة 
 .يف داخ  ا تم  املعين
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م عالقةة الفةرد رالقةه وعالقتةه الدين اإلسالمي مبصدريه الكتاب والسنة كنه يشك  نظام حيةاة متكامة ه فةنظ   وميتاز
ل بعكةي الةداي ت ابألفراد اآلخرين يف جمتمعهه وقدم قواعةد سةلوكية تردةد إ  الصةاحل ودةد مةن السةي  مةن األعمةا

 .وتنظيم حمدود العالقات الفرد بغريه يف ا تم  لقاألخرى ال  اقتصر دورها عل  تنظيم عالقة الفرد ابخلا
 :املصدر االجتماعي -4-2-2

 وقوانينةه وتقاليةدهه ومعةايريههبةوا املصةدر هةو قةيم ا تمة  الةوي يعمة  فيةه الشةخو يف مهنةة معينةة وعاداتةه  املقصود
ينعةرل  ي بشك  أو آبخر عل  تعامالته املهنية املختلفةة فةالفرد عنةدما ينخةرط يف مهنةة معينةة الفهوه البد أن تنعك

األمنةةاط  لآلخةةرين ومعةةايريهم فهةةو مةةن جهةةة نشةةأ علةة  هةةوه ةعةةن جمتمعةةه وال يسةةتطي  أن يقفةةر عةةن األمنةةاط السةةلوكي
معةةه يف ميةةدان مهنتةةه نشةةأوا يف ظةة   يتعةةاملون واملعةةايري وال يسةةتطي  أن يتحةةرر منهةةا كلهةةاه كمةةا أن األخةةرين الةةوين

 .االجتماعية نفسها ال  نشأ فيها الثقافة
بعةض  عةام تتبةاين ا تمعةات اإلنسةانية يف نةو  رقافتهةاه وإعطائهةا أولةوايت لقةيم معينةة دون األخةرىه ففةي وبشةك 

يف  ا تمعةةةات لةةةد أن الثقافةةةة السةةةائدة هةةةي رقافةةةة منفتحةةةة تقبةةة  اجلديةةةد وتتةسةةةد فيهةةةا مسةةةات التسةةةامحه والرغبةةةة
 ة املوضةةةوعية يف التعامةةة  والعمةةة  وعةةةدمصةةةيغ دالتعةةةاونه وقبةةةول الةةةرأي اآلخةةةره ويكةةةون األمةةةر املهةةةم هنةةةا هةةةو جتسةةةي

 .التطرذ
إن ا تمةة  الةةوي تسةةوده القةةيم واملبةةادم املتناغمةةة البةةد وأن ينقلهةةا إ  أفةةرادهه وابلتةةايل تةةنعكي علةةيهم يف سةةلوكياهتم 

رام املهنية والوظيفيةه ف ذا كانت هوه القيم تض  حدا لالحنرافات األخالقية ف را ستةع  األفراد حيرصةون علة  االلتة 
 .هبا وعدم  الفتها أو جتاهلهاه ألرا هبوه الصانة تعترب أقوى منهم

 :املصدر السياسي -4-2-3
 بةةه النظةةام الةةةوي يسةةري ا تمةة ه وانعكةةا  توجهةةةات هةةوا النظةةام علةة  أخالقيةةةات األفةةراده فةة ذا كةةان النظةةةام يقصةةد

األفةراد  اآلخر فال دةك أنةه سةيعرر علة  قةيميعمن ابلتعددية واملشاركة والوار واحفام الرأي  مثالو  او السياسي دميقراطي
كن ذرةريه  ال يتةور  عةن النهةب ويشةة  القةيم الباليةة فةال دةك او دفاسة  وقناعاهتم املهنيةةه وإذا كةان النظةام ديكتةاتورايو 

 .عل  توجهات األفراد يف ك  معسسة او سيكون سلبي
 :املصدر االقتصادي -4-2-4

اقتصةادي  جمم  الظروذ واألوضا  االقتصادية ال  يعم  يف ظلها الفرده ف ذا كان هوا الفرد يعةيح يف وضة  ويعين
 اوهوالترامةةا أكيةةد نةةه مةن أن يعةةيح بكرامةة مةة  أفةةراد أسةرته ف نةةه مةن السةةه  أن نتوقةة  منةه أخالقيةةات رفيعةةكّ معقةول ميم 
والغةةح  جتةةاه أسةةرته وجمتمعةةه فيتوقةة  منةةه االحنةةراذ دةتعةةدوضةةعه ال ميكنةةه مةةن الوفةةاء ابلتراماتةةه املكةةان إذا  والعكةةي 

mailto:ieps@univ-alger3.dz
http://www.univ-alger3.dz/ieps/


 
 
 

الجزائر–دالي إبراهيم  16047 دشارع احمد واكـ 20والرياضيــة: معهد التربيـة البدنيـة    

 alger3.dz/ieps/-www.univاملوقع اإللكتروني:  alger3.dz-ieps@univالبريد اإللكتروني: 
106 

حيةةة  تطةةةرا اه هةةةوزمننةةةا واالسةةةتغالل للوظيفةةةةه ولعةةة  أمهيةةةة هةةةوا البعةةةد االقتصةةةادي قةةةد تضةةةاعفت بشةةةك  كبةةةري يف 
 .تسود النرعة االستهالكية بني النا و  التكنولوجيا يف ك  يوم من املغرايت 

 :القوان  واللوائح والتشريعات -4-2-5
 علةةة  اعتبةةةار أن القةةةانون أو التشةةةري  وليةةةد هم اليةةةاة يف أي جمتمةةة نظتةةة  والتشةةةريعات املختلفةةةة وسةةةائ  واننيالقةةة  تعتةةةرب

حاجات  حاجة يف ا تم  توجب تدخ  السلطة التشريعية لتنظمهاه وهلوا فالقانون أو التشريعات املنبعثة عنه تنظم
اسةةةتنادا إ   ات والقةةةوانني واألنظمةةةة واللةةةوائح الصةةةادرةوتكةةةون ملرمةةةة هلةةةم. إن جمموعةةةة التشةةةريع مةةةاهالنةةا  يف جمتمةةة  

وتتحكم يف تسيري  املصادر التشريعية املعمول هبا يف الدول تعد من املصادر املهمة لألخالقياته وذلك ألرا تضب 
 .دفه اإلدارة العامة يف االجتاه الوي تراه ودم سياسة الدول وحيقق أهدافها

 :املهنة يف اإلسالم أخالقيات -4-3
إمنةةا " ملسو هيلع هللا ىلص ويقةةول الرسةةوله واألخةةالق عةةد اإلسةةالم يف حقيقتةةه نظةةام حيةةاة يتكةةون مةةن العقيةةدة والشةةريعة والعبةةادات يا 

وقد أخو اإلسالم ما وجده من األخةالق الميةدة وعةدها أخةالق إسةالمية سةواء مةا  "ه بعثت ألهم مكارم األخالق
 .ءت به الداي ت السماوية السابقةما جاكان منها مثرة للعق  اإلنسا  الرادد أو النظرة البشرية أو 

وهةةدى ورمحةةة  بيةةا  لكةة  دةةيءتلنةةا عليةةك الكتةةاب ر ون"ق كخةةالق املهنةةة ينطلةةق مةةن مفهةةوم قةةول هللا تعةةا  واالهتمةةام
 .(89: النحل) "وبشرى للمسلمني

اإلسةةالمه ألن مبةةادم فةالقرآن الكةةر  بةني مةةا حيتاجةه النةةا  يف حيةاهتمه وهةةوا يةةدل علة  ضةةرورة ربة  العمةة  مببةادم 
 .اإلسالم جاءت مبا فيه صالا اخللق يف معادهم ومعادهم

وظيفةةة مباحةةة يعمةة  فيهةةا العامةةة  املسةةلم بنيةةة صةةالة لبنةةاء جمتمةةة  إسةةالميه أو خدمةةة املسةةلمنيه ف نةةه يةةةرر   فكةة 
)إمنةةا األعمةةال  قملسو هيلع هللا ىلص قةةاللآلخةةرةه سةةواء كانةةت الوظيفيةةة دةةرعية أو علميةةة أو صةةناعية أو إداريةةة أو تربويةةة أو غريهةةاه 

 .ابلنياته وإمنا لك  امرم ما نوى 
 أمهيةةة أخالقيةةات العمةة  مةةن املنظةةور اإلسةةالمي أيضةةا مةةن كةةون اإلسةةالم هةةو ديةةن علةةم وتةةدبر يف األسةةا ه وال وتنبةة 

 دةةك يف ذلةةكه فاإلسةةالم حيةة  علةة  العلةةم لقةةوة اإلسةةالم مةةن جهةةةه فهةةو ال وشةة  االكتشةةافات العلميةةة القيقيةةةه
 تضةةةاذ إ  الكثةةةري والكثةةةري مةةةن األدلةةةة ليةةةةقه ومةةةن جهةةةة أخةةةرى ذيت االكتشةةةافات املنبثقةةةة كأدلةةةة عقألنةةةه ديةةةن الةةة 

 .حق ملسو هيلع هللا ىلص والرباهني ال  تعكد أن الدين اإلسالمي حق من عند هللاه وإن ما جاء به الرسول
أوجبهةا  خةالق الة ن دقيق األهةداذ وفةق النظريةة اإلداريةة اإلسةالمية يةرتب  مبةدى االلتةرام ابأل جهة أخرىه ف ومن

والةدلي   اإلسالمه بغض النظر عن هةوه الوظيفةة الة  يشةغلها املوظةف سةواء كانةت وظيفةة عليةا أم ذات مرتبةة دنيةاه
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فةاعف عةنهم  فظةا غلةيظ القلةب النفضةوا مةن حولةك  نةتمةا رمحةة مةن هللا لنةت هلةم ولةو كبف"ق عل  ذلك قوله تعا 
 .(159)آل عمرا :  "ك  عل  هللا إن هللا حيب املتوكلنيواستغفر هلم وداورهم يف األمر ف ذا عرمت فتو 

 جةةاءت الشةةريعة اإلسةةالمية مبةموعةةة مةةن املبةةادم الةة  جعلتهةةا أساسةةا للوظيفةةة ولشةةاغلها وحثةةت علةة  إتبةةا  وقةةد
مبةادم  وللوظيفةة يف اإلسةالم عةدة هاألخالق السنة يف التعام  عل  وجه اخلصةوص أو خةارا املنظمةة بصةفة عامةة

 قوكر منهانأخالقية 
إن هللا امةةركم أن تةةعدوا األمةةا ت "حيةة  قةةال هللا تعةةا ق  ؛تنظةةر الشةةريعة اإلسةةالمية إ  الوظيفةةة علةة  أرةةا أمانةةة -

ساء: )الن او"بصري  يعاو عما يعظكم به إن هللا كان مسنموا ابلعدل إن هللا كدأن  نا أهلها وإذا حكمتم بني ال إ 
قةالق كيةف ه السةاعة إذا ضةيعت األمانةة فةانتظر" قملسو هيلع هللا ىلص قةال رسةول هللا قةالقه وعن أيب هريرة رضي هللا عنه (58

 .)رواه البخاري  "إذا اسند األمر إ  غري أهله فانتظر الساعة قالقرسول هللا؟  ايإضاعتها 
 .إن مسعولية العم  يف وظيفة بعينها هي مسعولية دخصية وليست مجاعية ؛الوظيفة العامة مسعولية دخصية -
إ  وهللا ال نةةويل هةةوا العمةة  أحةةدة سةةائله أو " ققةةال أنةةه ملسو هيلع هللا ىلص وقةةد ورد عةةن النةةيب ؛الوظيفةةة تكليةةف وليسةةت حقةةا -

لشةغلها ة الالزمةة ءتوفر فيه الكفةات)رواه البيهقي ه وبولك يتضح أنه ال تسند الوالية ملن ال  "أحدة حرص عليه
 .طمعا يف املنصب

ديةةةه واإلدارة اإلسةةالمية ائاإلسةةالمية دولةةة عق أن الدولةةة حيةة  خلقةةي وتعبةةدي ودةةعائري لتةةراماالوظيفةةة العامةةة  -
للعةةاملني وأهةةم مظةةاهر ذلةةك الصةةالة يف  ينبغةةي عليهةةا أن تتأكةةد مةةن ظهةةور هةةوا االعتقةةاد علةة  السةةلوك اليةةومي

يف مجاعةةةة لةةةه آار  الصةةةالةمجاعةةةةه والتوقةةةف عةةةن العمةةة  عنةةةد حلةةةول وقتهةةةا تعظيمةةةا لشةةةعائر هللاه كمةةةا أن أداء 
ود املسةلم اجتماعية ونفسية كبرية حي  إرا تةويب الفةوارق بةني املسةلمني رؤسةاء كةانوا أم مرؤوسةني كمةا أرةا تعة  

 ."عل  التواض  وعدم التكرب
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 أخالقيات املهنة: أبعاد -4-4
 :احرتام القوان  واألنظمة -4-4-1

 :تعريف القانو  اإلداري (1
لةوا وجةةب علينةا أوال تعريةةف القةانون ل االنتقةةال  "هاإلداري مصةةطلح مكةون مةةن كلمتةني "قةةانون" و" إداري القةانون

 إ  أحد فروعه وهو القانون اإلداري.
هو جمموعة من القواعد العامة ا ردة ال  تنظم سلوك اإلنسان يف ا تم  وتتضمن جراء مادية حا"  "القانو ": -

 .هيوق  ضد من والف

أغلةةب الفقهةةاء القةةانون اإلداري كنةةه ذلةةك الفةةر  مةةن فةةرو  القةةانون العةةام الةةداخلي عةةّرذ ق "القممانو  اإلداري" -
الةةوي يتضةةمن القواعةةد القانونيةةة الةة  دكةةم السةةلطات اإلداريةةة يف الدولةةة مةةن حيةة  تكوينهةةا ونشةةاطها بوصةةفها 

 .استثنائية يف عالقاهتا ابألفراد ات ه وامتياز حقوقهسلطات عامة هلك 
يف  او أساسةي او ظمةة مةن املصةادر الرئيسةة الة  تسةاهم يف ضةب  العمليةة اإلداريةة وتسةري أمورهةا وركنة القةوانني واألن وتعترب

 .إصدار القرارات وتنفيوها
يتةةاوز  وأالاملوظف احفام القوانني واألنظمة بشةك  إلرامةي سةواء كةان ذلةك يف األمةور اجلوهريةة أم الشةكلية  وعل 

وعليةةه أيضةةا عةةدم التصةةرذ كي دةةك  مةةن األدةةكال دون االسةةتناد علةة  أسةةي الةةدود املرسةةومة لةةه يف النصةةوصه 
 .قانونية

 :املوظفاملواد القانونية اليت حتكا سلو   (2
صب عل  املوظف أن يراعةي و تكليف للقائمني هباه هدفها دقيق أهداذ املنظمة طبقا للقوانني واألنظمةه  الوظيفة

 قيلي فيها جمموعة من األحكام وأن يلترم بتنفيوها وهي كما
 ؛ألداء واجباته الوظيفية مسيذدية العم  املنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن وصو وقتا للعم  الر  -
 ؛اجلمهور وأن ينةر معامالهتم يف الوقت احملدد أن حيسن معاملة -
 ؛احفام مواعيد العم  -
 ؛احملافظة عل  األموال وممتلكات املنظمة -
حةةفام التسلسةة  اإلداري يف اتصةةاالته الوظيفيةةة وتنفيةةو مةةا يصةةدر إليةةه مةةن أوامةةر وتعليمةةات يف حةةدود القةةوانني ا -

 ؛واللوائح
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تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية واالطال  عل  القوانني واللوائح والتعليمةات املتعلقةة بعملةه  عل  أن يعم  -
واإلحاطةةةة هبةةةا وتقةةةد  االقفاحةةةات الةةة  يراهةةةا مفيةةةدة لتحسةةةني طةةةرق العمةةة  ورفةةة  مسةةةتوى األداء علةةة  صةةةعيده 

 الشخصي وعل  صعيد املنظمة ال  يعم  هبا.
أحكةةةام اللةةةوائح والقةةةوانني املعتمةةةدة مةةةن قبةةة  املنظمةةةة فانةةةه يصةةةبح معةةةرض إمةةةا  بيةةةقويف حةةةال قصةةةر املوظةةةف يف تط

 للمحاسبة اإلدارية أو لتحم  عقوبة جرائية.
ويعتةةةرب تطبيةةةق العقةةةوابت إقةةةرارا كن هنةةةاك درجةةةة مةةةن الةةةنقو يف االمتثةةةال إ  القةةةوانني الةةة  صةةةب اإلدةةةارة إ  عةةةدم 

معةةنيه يتعةةني علةةيهم أوال أن يلمةةوا بةةه وأن يكةةون جةةرءا مةةن اإلطةةار  نوناحفامهةةاه بيةةد أنةةه لكةةي ميتثةة  األفةةراد إ  قةةا
 .املرجعي اخلاص هبم

 :العدالة -4-4-2
مفردات ادتقاقية كثرية حول العدالة يف القةران   ذكرالعدل والعادله وقد تواتر  هو وتعا  سبحانهأحد أمساء هللا  إن

هةة  يسةةتوي هةةو ومةةن امةةر "ه وكةةولك قولةةه تعةةا ق (90)النحممل:  "إن هللا امةةر ابلعةةدل واإلحسةةان"كقولةةه تعةةا ق 
 .(76)النحل:  "وهو عل  صراط مستقيم دلابلع
وأعمهةا يف العةدل" وقةال أيضةاق "ولتكن أحب األمور إليةك أوسةطها يف الةق  قكرم هللا وجهه  قال اإلمام علي ولقد

 من رعيتك". یأنصف هللا وأنصف النا  من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هو 
العامةةةة   دارةفةةة ذا مةةةا تةةةوافرت العدالةةةة ف رةةةا سةةةتظهر املسةةةاواة والقةةةيم األخالقيةةةة األساسةةةية الةةة  صةةةب أن تتةةةوافر يف اإل

كالقضاء عل  احملسوبيات والواسطات والعالقات العائلية والقبلية واإلقليميةه كولك تطبيق أسي ومعايري االختيةار 
 .والتعنيه واملساواة يف تقد  الوافر حسب اجلهد املقدم

 :العدالة تعريف (1
بةول القةوق الواجبةة  قية قو العدالةة يف الشةر  علة  أرةا إعطةاء كة  ذي حةق حقةه مةن غةري إفةراط أو تفةري   وتعرذ

 .وتسوية املستحقني يف حقوقهمه وقي ق فص  الكومة عل  ما يف الكتاب والسنة ال ابلرأي ا رد
ابلنسبة للعدالة التنظيمية فهي الطريقة ال  حيكم الفرد من خالهلا علة  عدالةة األسةلوب الةوي يسةتخدمه املةدير  أما

يف التعام  معه عل  املستويني الوظيفي واإلنسا "ه وهي مفهوم نسيب يتحدد يف ضوء ما يدركةه املوظةف مةن نراهةة 
 .وموضوعية
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فةةةروق يف حيةةةاة املنظمةةةة لفةةةر مجيةةة  اجلهةةةود حنةةةو دقيةةةق أهةةةداذ املنظمةةةة البةةةدرا  علةةة  أرةةةا "عمليةةةة إدارة ال ويعرفهةةةا
ومصةةةلحتها العليةةةا يف البقةةةاء والتفةةةةوق والتقةةةدم حنةةةو املسةةةةتقب ه وال يكةةةون ذلةةةك إال مةةةةن خةةةالل إقنةةةا  العةةةةاملني كن 

 ".املنظمة ساب أهدافهم الشخصية تتحقق كنتيةة لنةاا املنظمة وليي عل  ح
ة تنظيميةةة ومفهةةوم نسةةيبه وذلةةك ألمهيةةة األرةةر الةةوي ميكةةن أن حيدرةةه دةةعور العةةاملني العدالةةة التنظيميةةة ظةةاهر  وتعةةد

ابلعدالة أو عدم العدالة يف مكان العم . والوي ميكن أن يعدي إ  تراج  مستوايت األداء التنظيمةي مهمةا بلغةت 
 .قوة سائر عناصر العملية اإلدارية

 :املؤثرة يف إدرا  العامل  للعدالة العوامل (2
 ؛إدراك العاملني يف اماذ القرارات ال  تعرر عليهم -
 ؛القدرة عل  فهم األسباب الكامنة وراء اماذ قرار معني -
احملتمة   ابت درجة وضوا التوقعات بشأن املعايري ال  سوذ تستخدم يف الكم عل  قرار معةنيه وكةولك العقةو  -

 .توقيعها يف حالة الفش 

إسةناد األعمةال اإلداريةة لألكفةاء األمنةاء ليطبقةوا العةدل يف إدارهتةمه وتوضةيح  هومن جماالت تطبيق العدالةة يف املهنةة
بني املوظفني  املساواة حقوق وواجبات ك  موظفه ح  ال حياسب املوظف عل  ديء صهلهه ومن ا االت أيضا

دون هيةةةر بيةةةنهم غةةةري مةةةربر فةةة ن العةةةدل يقتضةةةي املسةةةاواة بةةةني  والقةةةوقه املعاملةةةةهاملتسةةةاوين يف الدرجةةةة واخلةةةربة يف 
 .املتمارلني

 :اإلتقا  -4-4-3
 اإلتقةةان مفهةةوم واسةة  جةةدا يشةةم  مجيةة  األمةةور الةة  نقةةوم هبةةا يف اليةةاة وهةةو يعةةين القيةةام جبميةة  األمةةور كفضةة  إن

مجي   طريقة ممكنة وابستخدام مجي  قدراتنا املمكنة فيقوم ابلسعي يف الياة جبمي  ما ميتلكه من قدرات وابستخدام
كبةريا مةن   فقة  كالصةالة والصةوم والركةاة مة  أرةا دتة  جةرءا ت دااللول املتاحة لديهه وال يقتصةر اإلتقةان علة  العبةا

العمة  وإتقانةه يرتقةةي  حة  علة  العمة  وجعة  تعةا هةوا األمةر أيضةاه ولكنةه يصة  إ  اإلتقةان يف العمة ه فة ن هللا 
 .إن هللا حيب إذا عم  أحدكم عمال أن يتقنه" )رواه البيهقي "ق ملسو هيلع هللا ىلصإ  مرحلة العبادة فكما قال رسول هللا 

وجةةود املوظةةف يف وظيفتةةه مقةةرون مبةموعةةة مةةن املهةةام الةة  تةةعدي للوصةةول ألهةةداذ حمةةددةه لةةولك وجةةب عليةةه  نإ
ألن ذخةةري  اإللةةازهالقيةةام هبةةوه املهةةام بصةةورة دقيقةةة ومتقنةةةه ويةةوكر ايغةةي كن أو  مسةةات اإلتقةةان هةةي السةةرعة يف 

ل  أية هيئة ممكنةه وانيهمةاق يف األداء مية  األعمال يعدي إ  تكديي الواجبات ومن ل حماولة التخلو منها ع
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يكةةةون األداء وافيةةةة مشةةةتمال جلميةةةة  الشةةةروط الفنيةةةة لةةةألداءه وذلةةةةك دقيةةةق الفاعليةةةة األداءه والثهمةةةاق الردةةةةدية يف 
 .اإلنفاق عل  هوا اإللاز سواء يف املال العيين الالزم أم يف املال النقدي

 :احرتام الوقت -4-4-4
 من أبرز األصةول وأهةم الةنعم الة  أنعةم هللا هبةا علينةاه وألمهيةة الوقةت ورد ذكةره يف القةرآن الكةر  عةدة مةراته الوقت

 ه وقولةةه تعةةا ق(2-1)الليممل:  " 2)ار إذا جتلةة نهةة وال  1)والليةة  إذا يغشةة "فقةةد أقسةةم سةةبحانه ابلوقةةت فقةةال تعةةا ق 
وللوقةةت أمهيةةة كبةةرية للفةةرد وا تمةة  علةة   هوغريهةةا العديةةد مةةن اآلايت ه (2-1الفجممر: ) " 2)وليةةال عشةةر  1)والفةةةر"

حةةةد سةةةواء فهةةةو رأ  املةةةال القيقةةةي ل نسةةةان وتكمةةةن أمهيتةةةه مةةةن كونةةةه يةةةعرر يف الطبقةةةة الةةة  تسةةةتخدم فيهةةةا املةةةوارد 
ثةة هةي حسةب النظةرة الدي مة لعالعمةال وكة  إنتةااه كمةا أن إدارة الوقةت ابلنسةبة األاألخرىه كما أنةه وعةاء لكة  

مشةةكلة رقابيةةة ميكةةن السةةيطرة عليهةةا والةةتحكم هبةةا مةةن خةةالل وضةة  معةةايري حمةةددة لوقةةت العمةة  وزمةةن ابتدائةةه وزمةةن 
 .انتهائه

ف ن احةفام مواعيةد العمة  الرمسيةة الة  حةددهتا اللةوائح تعتةرب مةن أهةم واجبةات الوظيفةة والة  صةب أن وصصةها  لوا
 مثةة  تةةةد  عديةةدة يسةةبب أضةةرار بةةهاملوظةةف لتأديةةة هةةوه الواجبةةات وأن يتقيةةد هبةةوه املواعيةةده حيةة  إن اإلخةةالل 

التقصةةةةري فيةةةةه يعتةةةةرب تقصةةةةري  فةةةة ن خةةةةرينه لةةةةولك خةةةةالل كدوار األاإلإنتاجيةةةةة العمةةةة ه واإلضةةةةرار مبصةةةةاحل املنظمةةةةةه و 
 ة.ابلواجبات الوظيفية وتقتضي املسائلة التنظيمي

االلترام ابلضور واالنصراذ يف وقت الدوام املتفق عليه بةني العامة  وصةاحب  ؛صور احفام الوقت يف الوظيفة ومن
النشةةغال كدةةياء خارجيةةة تلهيةةه عةةن عملةةه العمةة ه وأن ينشةةغ  املوظةةف أرنةةاء العمةة  بتأديةةة املهةةام املوكلةةة إليةةه دون ا

ذجيلهةةا أبةةدا ويف هةةوا يقةةول أمةةري املةةعمنني عمةةر بةةن  دمالةةاز األعمةةال يف وقتهةةاه وعةة  األساسةةيه ومةةن صةةوره أيضةةاو 
إن فعلةتم ذلةةك تكةاررت علةيكم األعمةاله فةال تةةدرون  فةأنتمال تةعخروا عمةة  اليةوم إ  الغةد " رضةي هللا عنةه اخلطةاب 

 ."يها تعخرونكيها تبدأون وال ك
 السرية -4-4-5

فمةا  هاو سةر النةيب  أسةر إيل  "وةو بعةض أصةحابه كسةرار ال يفشةورا ألحةده قةال أنةي بةن مالةك عنةهق  ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان
 .)رواه الطربا   "أخربهتا به فما  أني أم)سليم  ه ولقد سألتين أمّ او أخربت به أحد

الةدنيا واآلخةرةه  يسةفه يفتعةا  كان حفةظ السةر فضةيلةه فلمةن حةافظ علة  أسةرار النةا  أجةر عظةيمه فة ن هللا   وإذا
 .)رواه مسلم  "من سف مسلما سفه هللا يف الدنيا واآلخرة" قملسو هيلع هللا ىلص يسفه عن الكائدينه ويسف عيوبه وعوراتهه قال
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ت الصفة اخلاصةه وهوه الوظائف فيها من األسرار ما فيما يتعلق ابإلسرار الوظيفية فهوه تكون يف الوظائف ذا أما
أسةرار العمة  والنةا ه وتنقسةم األسةرار الوظيفيةة إ  قسةمني  اءفشة وعدم إحيتاا من العام  درجة عالية من األمانةه 

فما يتعلق ابألدخاص كالظروذ الشخصية للموظفنيه ومةا  الهمنها ما يتعلق ابألدخاصه ومنها ما يتعلق ابألعم
 .ير املنظمة وحةم نشاطها وإنتاجهايتعلق ابلعم ه كاألرصدة املاليةه وتقار 

 :أسرار العمل إفشاء (1
سةواء مةن  ههبوه الظاهرة أن يقوم املوظف إبفشاء أسرار املنظمة أو األسرار اخلاصة ابألفراد املتصلني ابملنظمة يقصد

العمةةةال علةةة  التقةةةارير السةةةرية الةةة  كتبهةةةا الرؤسةةةاء  ابطةةةال األفةةةراد العةةةاملني هبةةةا أو عمالئهةةةاه فمةةةثال يقةةةوم املوظةةةف 
ويريد من درجةة االحتكةاك والنةرا  بةني العامة  ورئيسةه بشةأن مةا   هابشأرم. فهو هبوا العم  يفقد هوه التقارير سريت

كتب يف هوه التقاريره أو يديل بعض املوظفني ببيا ت خاطئة أو غري املعكدة إ  مندويب وسةائ  اإلعةالم والة  قةد 
أو  فةةرادهأحةةد األ أعمةةاليفتةةب عليهةةا ضةةرر ابملنظمةةة أو قةةد يقةةوم أيضةةا بعةةض مةةوظفي البنةةوك كن يصةةرا للغةةري بةةرقم 

 .معلوماته املالية اخلاصةه أو حنو ذلك 
زاويةةةة أخةةةرى فةةة ن حفةةةاظ املوظةةةف علةةة  سةةةرية املعلومةةةات الةةة  يطلةةة  عليهةةةا جتعةةة  رقةةةة رؤسةةةائه بةةةه تةةةرداده ممةةةا  ومةةةن

يشةعهم عل  اطالعه عل  اجلوانةب السةرية المةاذ قةرارات معينةةه ممةا يةنعكي علة  زايدة رقةة املرؤوسةني كنفسةهمه 
ز كشةةف سةةر العمةة  لعةةدة و صةة  ه فةةالأدائهةةم توىهم لرؤسةةائهم ويرفةة  معنةةوايهتمه وابلتةةايل يرفةة  مةةن مسةة عةةرز احةةفاميو 

 قأمههاأسباب 
 ؛أن كشفه إخالل ابألمانةه وإخالذ للوعده ونقض للعهد -
 ؛به السر أن يف كشفه ضرر عل  من وتو -
 ؛أن يف كشفه إداعة للخيانة بني النا ه وعدم احفام الكلمة -
 ؛  فيما ال يعينخابب التلصو والتةسيه واالطال  عل  ما ال ينبغيه والتد أن يف كشفه فتح -
أن يف كشفه جترئه عل  املمنوعات الشرعيةه ألن من يتةرأ عل  التعدي عل  هوا املمنةو ه فسةيتةرأ علة  بقيةة  -

 .املمنوعات 
يرتف  هوا الواجب إذا فقد املوضو  سريته كن صار معروفة عند النا  أو ألغي األمر الوي أوجب السةريةه أو   وقد

مةن  ظهةر كان من دأن إنشائها من  ارتكاب جرمية جنائية يتناسب منعها م  إفشاء السره أو جديةد علة  مبادةرة
 .موظف مهام الوظيفةاجلهة ال  هلك ذلك نظاماه أو اقتضت ذلك مصلحة العم  كتدريب 
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 :األمانة -4-4-6
 خلةةق جليةة  مةن أخةةالق اإلسةةالمه وأسةا  مةةن أسسةةهه فهةي فريضةةة عظيمةةة محلهةا اإلنسةةانه بينمةةا رفضةةت واألمانةة

عرضةةنا األمانةةة علةة  السةةماوات واألرض "إ  السةةماوات واألرض واجلبةةال أن حيملنهةةا لعظمهةةا ورقلهةةاه قةةال تعةةا ق 
 .(72األحزاب: ) "جهوال ظلومانها ومحلها اإلنسان إنه كان واجلبال فأبني أن حيملنها وأدفقن م

األمانةة علة  أرةا "خلةق يعةف بةه اإلنسةان عمةا لةيي لةه بةه حةقه ويةعدي مةا عليةه مةن القةوق"ه ومةن أمانةة  وتعرذ
اإلنسان أن يتعفف عن األموال واألعراض ال  ال د  لهه ومن أمانته أن يعدي ما عليه من حقوق جتاه هللا واخللةق 

 .أمجعني
ن يفف  عن ك  ما ينقو مةن كيانةه كخةادم لألمةةه أو يهةر يف أدائه لوظيفتهه وأ او عل  املوظف أن يكون أمين وصب

ه الةة  يعمةة  فيهةةاه فوظيفتةةه الةة  يشةةغلها ليسةةت ملكةةا لةةهه بةة  هةةي تكليةةفعسسةةة مةةن رقةةة اجلمهةةور بةةه كممثةة  للم
 "أخةوها مةق هللا فيهةا مةن إرا أمانةه وإرةا حسةرة وندامةة إالّ  راي أاب ذ"له  او أليب ذر  صح ملسو هيلع هللا ىلص لولك يقول الرسول
عل  املوظف أال يستخدم الوظيفة لتحقيق مصاحل خاصة سواء له أم ألقاربه أم ملعارفةهه  وجب)رواه مسلم ه وعليه 

ه واالسةةتغالل خيانةةةه وحيةةور  هللا سةةبحانه وتعةةا  مةةن اخليانةةة الو ألن يف هةةوا االسةةتخدام الشخصةةي للوظيفةةة اسةةتغال
 .(27)االنفال:  "وأنتم تعلمون ومونوا أما تكم وا ال مونوا هللا والرسولمناي أيها الوين آ" ك فيقول

 قومن املمارسات املخلة ابألمانة ال  قد يستهني هبا املوظف
 اهلةةاتف دون اعتبةةار للمعةةامالت علةة  مكتبةةه أو املةةراجعني الةةواقفني ات أن يقضةةي املوظةةف وقتةةا طةةويال يف مكاملةة  -

 ؛أمامه
اجلهاز وضة  للرينةةه فمةن معةايري التحضةر واملدنيةة الةرد علة   نأيعري هلاتف املكتب أي اهتمام أرناء رنينه وك أال -

 .اهلاتف يف الرنة الثالثة إ  اخلامسة كحد أعل ه وصب معاقبة من و  هبوا حاالو 
 :املسؤولية -4-4-7
هللا مةة  الشةةخو نتيةةةة التراماتةةه وقراراتةةه واختياراتةةه العمليةةة مةةن الناجيةةة اإلصابيةةة والسةةلبية أمةةام "دأرةةا  علةة  رذتعةة 

 ".تعا  يف الدرجة األو ه وأمام ضمريه يف الدرجة الثانيةه وأمام ا تم  يف الدرجة الثالثة
كةةون املوظةةف مسةةعوال يف عملةةه عةةن ي نك"فهةةا يعر مكن ت  املسةةعولية فةةيو حةةد فةةر أهةةي و مةةا عةةن املسةةعولية الوظيفيةةة أ

 ."كعماله املوكلة إليهنتائج القراراته والتصرفات ال  تصدر عنه يف معرض قيامه 
عن عبةد هللا بةن عمةر رضةي  قملسو هيلع هللا ىلص هللااهتم اإلسالم ابملسعولية يف العم  وحض عليهاه ويف ذلك حدي  رسول  وقد

ول عةن رعيتةهه ع عن رعيتهه اإلمام را  ومسة  ولع وكلكم مس كلكم را  "يقولق  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهما قالق مسعت رسول هللا 
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ومسةعولة عةن رعيتهةاه واخلةادم را  يف مةال  وجهةارعيتهه واملرأة راعيةة يف بيةت ز ول عن ع والرج  را  يف أهله وهو مس 
لموظةف أن يستشةعر حةةم املسةعولية أمةام هللا والنةا  ل)أخرجه الشيخان ه لةولك البةد  "عن رعيته عولومس سيده 

 .وأن حيرص عل  هوه املسعولية العظيمة
 :العمل كفريق -4-4-8

وال الصةول علة  لوازمةه وحةده بة  البةد  او بطبعه وال ميكنه من القيام كعباء الياة منفةرداو هللا اإلنسان اجتماعي خلق
يد ددوتعاونوا عل  الرب والتقوى وال تعاونوا عل  اإلل والعدوان واتقوا هللا إن هللا "قال تعا ق  لغريههله من مشاركته 

 .)رواه البخاري  "ص يشد بعضه بعضاو املعمن للمعمن كالبنيان املرصو " قملسو هيلع هللا ىلص نيبه وقال ال(2)املائدة:  "العقاب 
العمةة  هةةي "مجاعةةات يةةتم إنشةةاؤها داخةة  اهليكةة  التنظيمةةي لتحقيةةق هةةدذ أو مهمةةة حمةةددة تتطلةةب التنسةةيق  وفةةرق

والتفاع  والتكام  بني أعضاء الفريقه ويعترب أعضاء الفريق مسعولني عن دقيق هوه األهداذه كما أن هناك قدر  
  اجلمةةةاعي كةةةن األفةةةراد مةةةن العمةةة وسةةةيلة ها  هةةةو يةةةةكبةةةري مةةةن التمكةةةني للفريةةةق يف امةةةاذ القةةةرارات"ه والفريةةةق يف النها

 .املنسةم کوحدة متةانسة
دقيةةةق التعةةةاون بةةةني أعضةةةاء ا موعةةةة وهةةةوه هةةةي الفائةةةدة األساسةةةيةه حيةةة  يرغةةةب  ؛ومةةةن أهةةةم فوائةةةد العمةةة  كفريةةةق

ة األعضاء يف العم  معا ومساندة بعضهم البعض ألرةم يتوحةدون يف فريةق ويريةدون لةه النةةاا ممةا يقلة  مةن املنافسة 
تبةادل املعلومةات املطلوبةة مريةة وبطريقةة انسةيابية حية  و كمةا يتةيح أسةلوب إدارة وبنةاء فةرق العمة  بفعاليةة   هالفردية

تتةةدفق املعلومةةات بسةةهولة مةةن أسةةف  إ  أعلةة ه وابلعكةةي ألن األفةةراد يةةدركون عنةةد العمةة  بفةةرق فعالةةة أمهيةةة تبةةادل 
 .فريق واملنظمةواملشاركة يف دقيق أهداذ ال طلوبةاملعلومات امل

 :االحرتام وحسن املعاملة -4-4-9
إحسا  وبوي القرىب واليتام  واملساكني واجلار  وابلوالدينق "تعا املعاملة واجب درعيه يدل عليه قول هللا  حسن

اجلةةار القريةةب يف النسةةبه  هةةو یه فاجلةةار ذي القربةة (36)النسمماء:  "ب والصةةاحب ابجلنةةبنةة ار اجلا ذي القةةرىب واجلةة 
 . ه والعم ه والسفر )ابن كثريالرفيق يف البيت هو ابجلنباجلار القريب يف املنرله والصاحب  هو بنا واجلار اجل

والرؤسةاء واملةدراء يف العمة  هلةم حةق  هوحسن املعاملة حيتاجها املوظف م  رؤسةائهه وزمالئةهه ومرؤوسةيهه واملةراجعني
وحسةةن التعامةة  معهةةم يظهةةر يف تنفيةةو رغبةةاهتم وأوامةةرهمه  هاملعاملةةة السةةنةه ألرةةم أقةةدر وأكثةةر خةةربة يف العمةة  غالبةةا

يف الكتةةاب والسةةنةه وحسةةن التعامةة  معهةةم يظهةةر أيضةةا يف  طةةاعتهمه وحنةةن مةةأمورون بألرةةم مةةن أوليةةاء األمةةور دةةرعاو 
عهةةمه ألن هلةةا مةةردودة علةة  جةةودة األداءه ويف إحسةةان الظةةن هبةةمه وعةةدم نشةةر اإلدةةاعات الكاذبةةة العالقةةة السةةنة م

 .عنهمه أو التشهري هبمه أو غيبتهمه أو إساءة مسعتهم
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 هاملوظف الرئيي أيضا ابلتأدب م  مرؤوسيه ف نه حيفرهم ويستشري مهمهم ملريد مةن اجلهةود يف إلةاا األداء ويطالب
يساعدهم علة  أدةاعه املةودة واحملبةةه ممةا يةنعكي علة  منةا  تنظيمةي أمثة ه والةد مةن نشةوء ورصوص زمالئه ف نه 

تسةهي  سةري العمة  وتفعية  االتصةاالت سةواء كانةت  لالصةرا  وتالفيةه يف مهةدهه وأيضةا القضةاء علة  التةوتره ومةن 
 .ءأفقيةه وابلتايل دسني عملية اماذ القرارات املتعلقة ابألداأم  هة زلصاعدة أم 

 :النزاهة والشفافية -4-4-10
النراهةةةة ابلقةةةيم الروحيةةةة واألخالقيةةةةه فهةةةي تعبةةةري عةةةن الففةةة  عةةةن الةةةدنياه والفةةةاظ علةةة  مسةةةعوليات وواجبةةةات  تةةرتب 

الوظيفة دون حماابة أو حمسوبيةه فالنراهة هي "مراعاة املوظف القيم الروحية واألخالقية عند القيام مبهام عملهه دون 
يسةةةتحقها للحصةةةول علةةة  مميةةةرات ومنةةةاف  دخصةةةيةه  عمةةةن امتيةةةازات حقهاه أو حةةةةب مةةةنح امتيةةةازات ملةةةن ال يسةةةت

 .وذلك يف إطار األنظمة والتعليمات املنظمة للعم "
أهةةم العوامة  الةة  تعمة  علةة  تعريةةر النراهةة هةةي عوامة  الشةةفافيةه كعوامةة  فعالةة تسةةاعد علة  تةةوفري الضةةما ت  ومةن

 .ال  تكف  إصاد بيئة مناوئة للفساد واالحنراذ
مفهةةوم الشةةفافية إ  الوضةةوا والتبيةةان يف كةة  جمةةاالت العمةة  الةة  تةةتم بةةني اإلدارة العليةةا واملسةةتوايت اإلداريةةة  ويشةةري
 .رىه مي  تكون املعلومة متاحة للةمي  ك  حسب اختصاصهه وذلك ل فادة منها يف أداء املهام املنوطةاألخ

أمهية الشفافية من خالل دورها يف دقيق تراب  املنظمةة علة  مجية  املسةتوايت اإلداريةة والتنفيويةةه وإحةدا   وتظهر
واإللاز والسم وتقوية الفاب  ا تمعي مبا ينسةم   تكام  بني أهدافهاه وإداعة النظام واالنضباطه والرص والدقة

والفقراءه وتعميق أركان الدميقراطيةه واإلسةهام يف بنةاء القواعةد  همشةم  القوق االجتماعية واالقتصادية للفئات امل
 .القانونية

مه إال أرةا تبقة  الشفافية وإن كانت مطلوبة يف حياة النا  م  بعضهم البعض والعالقات اإلنسانية بشةك  عةا وإن
ضةةرورة ملحةةة يف منظمةةات العمةة  اإلداريةةة اخلاصةةة والعامةةةه وخصوصةةا بةةني القيةةادات مةة  بعضةةها الةةبعض مةةن جهةةة 

غامضةةة يف توجهاهتةا وال تعةةرذ أهةةدافها  نظمةةةوالقيةادات والعةةاملني دةت إدارهتةةا مةةن جهةة أخةةرىه حةة  ال تكةون امل
ملني وتريةد مةن وا االنتماء هلاه لوا ف ن الشفافية تعرز الوالء لدى العاابلنسبة إ  العاملني فيهاه وابلتايل يقل  من ر 

 .ه وترسد قيم التعاون وتضافر اجلهود ووضوا النتائج ودسينهاإنتاجيتهم وأدائهم
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 تطبيق أخالقيات املهنة: عقبات -4-5

ملوظفيهاه هي كيفية التعامة  مة  كثةري  لع  أكرب التحدايت ال  تواجه املنظمات بشك  عامه يف اإلعداد األخالقي
مبسةعوليات الوظيفةة وسةوء اسةتخدام السةلطة  من األخالق السلبيةه كالفساد اإلداريه وعةدم تكةريي اجلهةود للقيةام

 قوتتمث  العقبات ال  تواجه أخالقيات املهنة فيما يلي هيةوغريها من الظواهر السلب
 عدم تطبيق العقوابت: (1
التسةةاه  يف التةةةاوزات األخالقيةةةه وعةةدم تطبيةةق النظةةام املتبةة  يف إنةةرال العقوبةةة علةة  املخةةالف يةةعدي إ  هتةةاون   إن

كبةةري يف االلتةةرام كخالقيةةات املهنةةةه وتكةةرار االحنرافةةات السةةلوكيةه نتيةةةة عةةدم وجةةود راد  يقةةوم ممايتهةةا والةةد مةةن 
 ؛جتاوزها

 :غياب القدوة اثسنة (2
 الكثةةةةري مةةةةن القةةةةيمه ال وتلةةةةف ارنةةةةان علةةةة  أن القةةةةدوة السةةةةنة أرةةةةرا كبةةةةريا يف تربيةةةةة األفةةةةراد عصةةةةر نفتقةةةةد فيةةةةه إ  يف

واجلماعات ودور مهم يف بناء ا تمعات. وغياب القدوة السةنة مةن قبة  اإلدارة يةفك ا ةال مفتوحةة أمةام املةوظفني 
مةن اإلدارة العليةا يلتةرم كخالقيةات املهنةة لعةدم وجةود منةوذا ه ةالختالق الورائ  حول علم االلتةرام كخالقيةات املهنة 

 .عليها ويدعوا للحفاظ
 :ضعف اثس الديين والوطين (3

بةةه ونيةةة  مرضةةةاته  تعةةةا غيةةةاب دةةةعور املوظةةف بقيمةةةة العمةةة  الةةوي يقةةةوم بةةةهه ودوره الكبةةري يف التقةةةرب إ  هللا  عنةةد
اباللتةةةرام كخالقياتةةةهه ومةةةا لةةةه مةةةن أرةةةر يف تنميةةةة وتطةةةور ا تمةةة ه فةةة ن ذلةةةك سةةةيحول دونةةةه ودون التطبيةةةق وااللتةةةرام 

 .كخالقيات املهنة
 :اضطراب العالقة ب  اإلدارة والعامل  (4
فةاملوظف الةوي يعلةم أن  هالعامة  األمور املعلومة أن الثقة بني العاملنيه واإلدارة هلا عالقة مبادرة برايدة إنتاجيةة من

يف عملةةهه ولكةةن عنةةدما يشةةعر املوظةةف كن  يتفةةاىنقدر جمهوداتةةه علةة  املةةدى القريةةب والبعيةةد ف نةةه إدارة املنظمةةة سةةتا 
لةةةه علةةة  تطةةةوير العمةةة  واإلبةةةدا  وزايدة  حمفةةةرإدارة املعسسةةةة ال تةةةويف بوعودهةةةا للعةةةاملني فةةة ن هةةةوا يكةةةون أمةةةر غةةةري 

الكفاءةه لولك ف ن الترام املديرين ابلصدق واألمانةة والعةدل والوفةاء والرمحةة مة  العةاملني يةعدي إ  رقةة العةاملني يف 
 .والتفاوض كمن الوقت الضائ  يف الشائعات والشكو او هو ما يعدي إ  دفيرهم عل  العم  ويوفر كثري اإلدارة و 
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 ترسيخ أخالقيات املهنة: وسائل -4-6
إن إتبةةا  األخةةالق هةةو أمةةر صةةب أن حيةةرص عليةةه كةة  دةةخوه ولكةةن إدارة املعسسةةة لةةن تعتمةةد علةة  مةةدى التةةرام 

ألن تلةةرمهم بةةولك كةةةرء مةةن متطلبةةات  الشخصةةيةه بةة  هةةي ماجةةة العةةاملني كخالقيةةات العمةة  بنةةاء علةة  قنةةاعتهم
 وفيما يلي جمموعة من الوسائ  ال  تساهم يف ترسيد أخالقيات املهنة لدى العاملنيق هالعم 

 ة:تنمية الرقابة الذاتي (1
املنظمةةه فهةو قب  رقابة املدير أو  عر وج  نة هو استحضار املوظف رقابة هللاأهم وسائ  ترسيد أخالقيات امله من

ومةن أدةهر القصةو يف  هيراعي مصلحة املعسسة ويسةع  لتحقيةق أهةدافها دون تفضةي  مصةلحته الشخصةية عليهةا
لةةو عثةةرت بغلةةة يف العةةراق لسةةألين هللا " قعنةةدما قةةال رضةي هللا عنةةه هةوا ا ةةاله قصةةة أمةةري املةةعمنني عمةةر بةةن اخلطةةاب 

 ."ههد هلا الطريق اي عمر ر   تعا  عنها رم 
الرقابة هن  من اخليانةه وتعني عل  األمانةه لوا فهي من املقومات املتفق عليها يف العاره ولتنمية الرقابة الواتية هوه 

كمهيةةةة الوظيفةةةةه وأدائهةةةا  نةةةا تواالقاملسةةةعوليةه  مةةة كتقويةةةة اإلميةةةان ابهلل والتقةةةوىه وتعريةةةر الةةةي الةةةوطينه ود  وسةةةائ ق
 .بشك  صحيح

 :االجتهاد الفرديوضع نظام دقيق مينع  (2
عةةدم وضةةوا النظةةام قةةد يةةعدي إ  طةةرق غةةري سةةليمة يف فهمةةه وابلتةةايل حصةةول بعةةض املمارسةةات غةةري األخالقيةةة  إن

ب أجة  الوصةول إ  هةوا اهلةدذ ومةنه نتيةة هوا الفهم اخلاط  علة  املنظمةة توعيةة املةوظفني وخاصةة اجلةدد ه وجةم
وميكنها أيضةا جتهيةر كتيةب حيتةوي علة  أنظمةة وقةوانني املنظمةة  رصوص نظام أخالقيات املهنة املعتمد يف املنظمةه

كخالقيةةات  یعنةة ابإلضةافة إ  مدونةةة السةةلوك املعمةةول هبةا داخةة  املنظمةةةه ومصةةيو أقسةةام خاصةة داخةة  املنظمةةة ت
 .املهنة وتوضيح الاالت الغامضة ومعاجلة االحنرافات والتةاوزات لدى املوظفني

 :القدوة اثسنة (3
لقةد كةان لكةم يف رسةول هللا أسةوة حسةنة ملةن كةان يرجةو هللا واليةوم "ق تعةا ما يقال يف هوه الصفة هةو قولةه  أوضح

ه فالقةدوة مةن أهةم الوسةائ  يف التةأرري علة  اآلخةرينه ورسةم العالقةات فيمةا (21 األحزاب:) "كر هللا كثرياذ اآلخر و 
 .بينهم
نظام أخالقيات املهنة من ابب أو  االلترام هبوه األخالقيات  عل  اإلدارة العليا وعل  من يساهم يف اعتماد وصب

 .ح  ال يكون حةة وسبب يف عدم الترام املوظفني هبا
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وليةةت علةةيكم ولسةةت رةةريكمه فةة ن أحسةةنت " قللمسةةلمني عنةةهرضةةي هللا قةةال اخلليفةةة األول أبةةو بكةةر الصةةديق  وقةةد
 ."فأعينو ه وإن أسأت فقومو 

 :والوطين للوظيفةتصحيح الفها الديين  (4
للموظةةف أن يقتنةة  كن وظيفتةةه عبةةادة يتقةةرب هبةةا إ  هللا إن أحسةةن ذديتهةةا وراعةة  فيهةةا القةةوق والواجبةةات  البةةد

واألخالقياته كما عليةه أن يقتنة  أيضةا أرةا تسةاهم يف دقيةق التنميةة ا تمعيةة والوطنيةة وتسةاهم يف دسةني ظةروذ 
 .املهنة كخالقيات سيقوي من الترامه هوا و الفرد وا تم  والدولةه 

 :إجياد أدوات الضب  اإلداري (5
كةة  نظةةام يةةتم تصةةميمه صةةب أن حيتةةوي علةة  األجهةةرة والوسةةائ  الرقابيةةة الةة  تضةةمن سةةري هةةوا النظةةام ابلشةةك    يف

هةوا املطلوب واملخط  لهه لولك عند اعتماد نظام أخالقيات املهنة يف أي منظمة عليها أن تراج  وتراقةب تطبيةق 
 .النظامه وداسب ك  من والفه ويتعدى عليه

ظهةر جوانةب الةنقو فيةهه إنشةاء جهةاز إداري مسةتق  الوسائ  الة  تسةاعد علة  فاعليةة اإلعةداد األخالقةي وتا  ومن
إجةراءات يف متابعةة سةلوك املةوظفنيه ومةن الوسةائ  أيضةا إعةادة النظةر و  عن وظةائف الرقابةة اإلداريةةه يكون مسعوالو 
 .ةمنظواملسيئني يف امل املخالفنييفي والعقوابت وتنفيو إجراءات رادعة مق الضب  الوظ

أرأيةةةتم إذا "كةةان يسةةةأل رعيتةةهق   رضةةي هللا عنةةةهيف اإلسةةالم دةةةاهده ففةةي عهةةةد أمةةري املةةةعمنني عمةةر بةةن اخلطةةةاب  ولنةةا
حة  انظةر يف عملةهه ؟ قةالوا نعةمه قةالق اله يّ استعملت عليكم خري من اعلم ل أمرته ابلعدل أكنةت قضةيت مةا علة 

 ؟أعم  مبا أمرته أم ال
 :التقييا املستمر للموظف  (6

عمليةةة التقيةةيم يف كشةف االحنرافةةات أوال كول ومعرفةةة نقةاط القةةوة والضةةعف يف تطبيةق املةةوظفني ألخالقيةةات  تسةاهم
مةن يطةور نفسةةه عمليةة التقيةةيم يف التطةوير عنةدما يعلةم املوظةف أن  وتسةاهمه ااملهنةةه حة  تسةه  معاجلتهةا وتعةديله

ه وينةةال مكافئةةة علةة  ذلةةكه والتقيةةيم يعةةني املسةةعول علةة  معرفةةة مسةةتوايت موظفيةةه وكفةةاءاهتم او صةةحيح او تقيمةة يقةةيم 
 .ومواطن إيداعهم

 امليثاق األخالقي يف الرايضة: -4-7
الفريةةقه  مةةدير اإلداريهمتضةةمنة كةةالو مةةن الالعةةبه املةةدربه الكةةمه  يالرايضةة  الا ةة نظةةراو لوجةةود عةةدة أطةةراذ يف 

االلترامةةات  حةةد كبةةري فقةةد م اقةةفاا ميثةةاق أخالقةةي لكةة  طةةرذ مةةن هةةوه األطةةراذ يوضةةح إ  ؛املشةةرذه اجلمهةةور
 يقاألخالقية الواجب اتباعها لك  منهمه وال  سنورد منها بعض األمثلة كما يل 
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 :ميثاق املدرب الرايضي (1
 ؛ولني ابملعسسة علي جع  الرايضة جرءا متكامال من بر جمهاع املس  يعاون -
 ؛حقوق العبيه مبا يف ذلك املنح الدراسية عل حيافظ  -
 ؛يدعم بقوة ك  املبادم التشريعية الرايضية -
 ؛عادل ومنصف م  ك  أفراد فريقه -
 ؛لديه أحد  املعلومات عن الرايضة ال  يقوم بتدريبها -
 .املقامرةه ويلقن أفراد الفريق أن يفوزوا من خالل الطرق املشروعةيناهض  -
 :ميثاق مدير الفريق (2
 ؛املث  العلياه الروا الرايضيةه السلوك اخللقي عل يعكد من خالل عمله  -

 ؛للمنافسات القيم املشتقة من اللعب النظيف  عل الفكير  -

 ؛والرمسيني الرايضينيإظهار االحفام وروا الود وا املة لك  الكام  -

 ؛بناء عالقات ودية م  الفرق الرائرة ومدربيهم -

 .تشةي  القيادة وإ"حة الفرص هلا واستخدام املبادرة -
 :ميثاق اثكا (3
والتشةةريعات الرايضةةية الةة  حيكةةم يف  والشةروطلديةه معلومةةات تتسةةم ابلعمةةق والفهةم لكةة  قواعةةد ولةةوائح التنةةافي  -

 ؛منافساهتا
 ؛ة يف ك  أوقاهتا ويوق  اجلراء القانو  إذا ما ظهرت سلوكيات ال تتفق والروا الرايضيةيدير املباراة بكفاي -
 ؛حيفم القرارات الصادرة من زمالئه الكام والرمسينيه وال يفدد يف تقد  املشورة األمينة هلم يف اماذ القرارات  -
 .الوقترعاية املشاركني يف املنافسة ومحايتهم هي دغله الشاغ  طوال  -

 وانطالقةةةا ممةةةا سةةةبقه ف نةةةه ميكةةةن إصةةةاز آداب وأخالقيةةةات مهنةةةة الفبيةةةة البدنيةةةة والرايضةةةة يف جةةةانبني رئيسةةةينيه األول
أو  يف مدرسةة أو جامعةة كان العبةا يف  د أو طالبةا  يشم  املمار  وهو الشخو املتلقي للخدمات الرايضية سواءو 

 ول الرايضةةةي يف املدرسةةةة أو املةةةدرب يف النةةةادي أو املشةةةرذع ملسةةة ممارسةةةاو للرايضةةةة بشةةةك  تروحيةةةيه والثةةةا  يتضةةةمن ا
 .أو الكم اريداإلالرايضي يف أي هيئة رايضية أو 
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 :وأخالقيات ممارس الرايضة آداب (4
 ؛أن ميار  لعباو نظيفاوه م  بول أقصي جهده يف نفي الوقت -
 ؛غريه وعل نفسهه  عل أن ميار  نشاطه وهو مهتم ابلفاظ  -
 ؛الكام والرمسيني وقراراهتمحيفم  -
 ؛أن يسلك سلوكاو مثالياو داخ  وخارا امللعب أرناء املمارسة -
 ؛يراعي ك  قواعد املنافسة إبخالص -
 ؛يعطي املنافي ما يستحقه من التهنئة وا املة عندما يفوز -
 ؛أن يتصف ابلتواض  عند النصر -
 ؛اا اجلماعةاللعب من أج  االستمتا  ابلرايضة يف حد ذاهتاه ومن أج  ل -
 ؛ال يغح وال يعتدي وال ينسحب وال يسيء استخدام جسمه -
 :آداب وأخالقيات اإلداري يف الرايضة (5
 ؛ب توجيه طاقات املمارسني للفوز ابلطرق املشروعة وابالستعداد اجليد وبول اجلهدص -
 ؛حب اخلري ل نسانية  القيم الرايضيةه كالروا الرايضية واللعب النظيف كولك التأكيد عل  عل صب التأكيد  -
 ؛صب أن يكون املسئول الرايضي قدوة سلوكية واجتماعية حسنة -
صةةب احةةفام جهةةود اآلخةةرين الةةوين سةةبقوه ابلعمةة  يف املعسسةةة يضةةاذ لةةولك االلتةةرام األديب حنةةو املعسسةةة الةة   -

 ؛يعم  هبا
رام املهةةةين واخللقةةي كسةةرار العمةةة ه كةةولك التمسةةك آبداب االستكشةةةاذ عةةن املنافسةةنيه والتمسةةةك صةةب االلتةة  -

 ؛ابألسلوب العلمي والفبوي يف مهنة الفبية البدنية والرايضة
 ؛العادات الصحية السليمة عل صب تطبي  الشباب  -
 ؛صب السعي الدائم لتطوير املهنة وهاسك أعضائها وتكاملهم -
 ء؛حد سوا عل ملسئول عادالو ومنصفاو م  ك  املمارسني صب أن يكون ا -
 .املمارسني لصاله الشخصي عل عدم استخدام املسئول لسب  الضغ  واإلجبار  -
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 :الفصل خالصة
ن أخالقيات املهنة هةي عبةارة عةن جمموعةة مةن القواعةد والسةلوكيات الة  صةب علة  األفةراد احفامهةا وااللتةرام هبةاه إ

وللةدين اإلسةالمي الةدور األساسةي واألبةرز يف  مة هعةدة مسةتوايت كةالفرد والعمة  وا ت علة أمهيتهةا الكبةرية  وتظهةر
ابلتفصي  نا  ه وقد تناولملسو هيلع هللا ىلصلقرآن الكر  وعل  لسان رسول هللا عل  أخالقيات املهنة والعناية هباه فوكرت يف ا  ال

احفام الوقةته السةريةه  انهعشرة أبعاد من أخالقيات املهنة كانت كالتايل )احفام القوانني واألنظمةه العدالةه اإلتق
موعةةةة مةةةن جمإ   ةدةةةار هةةةت اإلاألمانةةةةه املسةةةعوليةه العمةةة  كفريةةةقه االحةةةفام وحسةةةن املعاملةةةةه النراهةةةة والشةةةفافية ه و 

 الفصة  م التطةرق إ والتحدايت ال  دول دون تطبيق أخالقيات املهنة كغياب القدوة السنةه ويف راية  ت ابالعق
الة  تعمة  علة  ترسةيد أخالقيةات املهنةة منهةا تنميةة الرقابةة الواتيةةه ووضة  نظةام دقيةق يضةب    جمموعة من الوسائ

 .األفراداملمارسات واألخالقيات املهنية لدى 
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 :اخلامتة 
 صةةياغة يف إن فهةةم واسةةتيعاب ظةةاهرة الفسةةاد جبوانبهةةا املختلفةةة مةةن مسةةبباته مظةةاهر وذرةةريات كةةان لةةه دورا حمةةوراي
 اإلقليميةةةة اسةةفاتيةيات عديةةةدة حملاربةةةة هةةةوه اجلرميةةة متعةةةددة األبعةةةاده والعةةةابرة للحةةدود. وتضةةةافرت اجلهةةةود الوطنيةةةةه

ملكافحةة  ممارسي هوه اجلرمية خاصة م  تفعي  العديد من املبادرات واالتفاقيات الدولية املعنيةةوالدولية لتقييد حرية 
 . تلف اجلرائم

 اسةةةفاتيةيةوكانةةةت جهةةةود املنظمةةةات الدوليةةةة علةةة  غةةةرار صةةةندوق النقةةةد والبنةةةك الةةةدوليني قةةةد صةةةنعت الفةةةارق يف 
 مةن دكمها يف جمرايت األحةدا  االقتصةادية للعديةداملكافحة يف ظ  ذرريها القوي يف دواليب االقتصاد العامليه و 

 املنظمتةةني الةةدول الناميةةة. ور تتةةوان منظمةةة الشةةفافية الدوليةةة منةةو ذسيسةةها عةةن حماربةةة هةةوه الظةةاهرةه والتعةةاون مةة 
 .تم  املد  والقطا  اخلاص ني ابإلضافة إ  التعاون م  منظمات اتقابالس 

وجتفيةف  ة الفساد أهم دول يف مسار التعاون الدويل ملكافحة الفساده وتفتيتومثلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافح
الداخليةةةه  اهتمنةةاب  هويةة  بعةةض مظةةاهره علةة  غةةرارق غسةةي  األمةةواله وعلةة  إررهةةا واءمةةت الةةدول قوانينهةةا وتشةةريعا

 ل.فكانت اتفاقية جامعة ومقبولة من قب  مجي  الدو 
النةةااه  ملكافحةة الفسةاد يةراد هلةا اسةفاتيةيةويبق  جمال اإلصالا الداخلي كفي  بتحقيق األهةداذ املسةطرة ألي 

والنراهةةه الة   والتعاون الةدويل أيضةا ميكةن أن يسةهم يف الوصةول إ  اقتصةاد عةاملي نظيةف وقةائم علة  نظةم الوكمةة
 .والسياسية نواحي االقتصاديةه االجتماعيةه البيئيةتوفر بيئة للتعايح ومستقب  آمن لألجيال القادمة من ال
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 :راجعاملو  صادرامل ❖
   لعربية:اب: املراجع  أوالا 

  غةةري)ماجسةةتري  ه مةةوكرة  -مقارنةةة  ذصةةيلية-بةةن سةةعود الفةةار ه جتةةر  الفسةةاد يف اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة دراسةةة    هللاأمحةةد بةةن عبةةد   .1
 .2008ه جامعة  يف العربية للعلوم األمنيةه اململكة العربية السعوديةه  -العدالة اجلنائية  قسم-الدراسات العليا  منشورة ه كلية

أمحةةد عادةةور وآخةةرونه املشةةاري  الدوليةةة ملكافحةةة الفسةةاد والةةدعوة ل صةةالا السياسةةي واالقتصةةادي يف األقطةةار العربيةةةه الطبعةةة   .2
 .2006لبنانه  ده إصدار املنظمة العربية ملكافحة الفسادهومناقشات ندوة املنظمة العربية ملكافحة الفسا األو ه مو 

ه مةةوكرة ماجسةةتري غةةري  -حالةةة اجلرائةةر  دراسةةة-التنميةةة املسةةتدامة للمةةوارد املائيةةة يف االقتصةةادايت العربيةةة    اسةةفاتيةيةآمةةال ينةةونه   .3
  .2011 عبا ه سطيفهالعلوم االقتصادية والتةارية وعلوم التسيريه جامعة فرحات  كلية-منشورة

األمم املتحدةه استعراض تنفيةو اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاده مةعهر الةدول األطةراذ يف اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة   .4
 .2013الفساده بنماه 

 مصر. دار الفكر العريبهه  1ط النظةام األكادمييه-املهينلرايضة املهنة واإلعداد أمني أنور اخلويل. أصول الفبية البدنية وا .5
 .2011بالل خلف السكارنةه أخالقيات العم ه الطبعة الثانيةه دار املسرية للنشر والتوزي  والطباعةه األردنه .6
ه 7د ا لةةة اجلرائريةةة للعوملةةة والسياسةةات االقتصةةادية العةةد اجلرائةةره حالةةة-ليةةات مكافحتةةه آالفسةةاد اإلداري واالقتصةةاديه آاره و  هبةةن عةةروز حممةةد .7

2016. 
 .2010ه 08 العدد املعاصرهحملة االقتصاد  الردوةهموقف الفرد اجلرائري من ظاهرة  دلي ه زهرةبن ولف  .8
  .2016الطبعة العربيةه الوالايت املتحدة األمريكيةه    ه2016ي  البنك الدويله التقرير السنو  .9

  .2010الطبعة الثانيةه دار الثقافة للنشر والتوزي ه األردنه  ه-دليلية دراسة-هاد حممد الربيراته اجلرمية املنظمة  ج .10
الشةريعة اإلسةالميةه املركةر العةريب  محد بن عبةد الرمحةان اجلنيةدله أرةر الردةوة يف تعثةر النمةو االقتصةادي وأسةاليب دفعهةا يف ظة    .11

 .األمنية والتدريبه اململكة العربية السعودية للدراسات

 .2010ه 1والتطويره ط لألما الرايضق دركة العبيكان  هاإلسالماملهنة يف  أخالقياته عبد احملسن عصاالميدانه  .12

جملةةةة    ه05د  املتعلقةةةة ابلوقايةةةة مةةةن الفسةةةاد ومكافحتةةةهه العةةةد   01/06مةةةن القةةةانون    25حنةةةان براهيمةةةيه قةةةراءة يف أحكةةةام املةةةادة   .13
  .2009 القضائيه االجتهاد

ه دراسةة تطبيقيةةه جامعةة بغةداده  األداء  وأررهةا يف جةودة  األداءومعةايري    واألخالقيةاتقة بةني اجلةودة الالعه الربيعيه أمرية عاصي .14
 .2008العراقه 

  لةة الدراسةات والبحةو  االجتماعيةةملمارسةة يف املعسسةة اجلرائريةةه جمه أخالقيات العمة  وادةكالية ايعقوب ساره زرفة بولقوا  .15
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 .2017ه  الواديه جامعة الشهيد محة خضره  -23العدد -

  .2010ه الطبعة األو ه منشورات زين القوقيةه لبنانه -مقارنة دراسة-مسر فاير إمساعي ه تبييض األموال   .16
دةعبة  -صندوق النقد الدويله اتفاقية ذسيي صندوق النقةد الةدويله الطبعةة العربيةةه ترمجةةق إدارة التكنولوجيةا واخلةدمات العامةة .17

 .2011الوالايت املتحدة األمريكيةه    العربيةهاللغة 
  .2005ترامن ال توأمةه املكتب اجلامعي الدي ه عامر الكبيسيه الفساد والعوملة  .18
عبةةةةد الةةةةق أمحةةةةد محةةةةيحه مكافحةةةةة الفسةةةةاد مةةةةن منظةةةةور إسةةةةالميه املةةةةعهر العةةةةريب الةةةةدويل ملكافحةةةةة الفسةةةةاده مركةةةةر الدراسةةةةات   .19

 .2003السعوديةه  والبحو ه اململكة العربية
)غةري منشةورة ه كليةة القةوق والعلةوم    ئره أطروحةة دكتةوراهعبد العايل حاحةه اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلرا .20

 .2006اجلرائره   ه- بسكرة-حممد خيضر  السياسيةه جامعة
 .2000عبد القادر حممد عبد القادر عطيةه اجتاهات حديثة يف التنميةه الدار اجلامعيةه مصره  .21
 عصام عبد الفتاا .22

مكافحةة    اجلنائيةة وقةوانني  والتشةريعاتقانونية دليليةة مقارنةة يف ضةوء االتفاقيةات الدوليةة    دراسة-مطره جرائم الفساد اإلداري     .23
  .2011الفساد يف الدول العربية واألجنبيةه دار اجلامعة اجلديدةه مصره 

روميةف الفسةاد العةامليه منظمةة الشةفافية الدوليةةه  كوزايل برنغه النا  والفسادق دراسة مسحية للشرق األوس  و ال أفريقياه اب .24
 .2016 أملانياه

األمةم املتحةدةه الةوالايت   هECOSOCلةي االقتصةادي واالجتمةاعيه تةدعيم املبةادم األساسةية لسةلوك اجلهةاز القضةائيه   ا .25
  املتحدة

 .2015ه مهاي حمسن العامريه املسعولية االجتماعية وأخالقيات األعماله دار وائ ه األردن  الغايلهحمسن منصور  .26

ه دار الثقافةةةة للنشةةةر  -مقارنةةةة ابلقةةةانون اإلداري  دراسةةةة-حممةةةود حممةةةد معةةةابرهه الفسةةةاد اإلداري وعالجةةةه يف الشةةةريعة اإلسةةةالمية   .27
 .والتوزي ه األردن 

كةر العةريب لألمةا  ودراسةات السياسةاته سلسةلة دراسةات وأوراق مثيةةه معهةد  معمر خةويله اإلصةالا الةداخلي يف تركيةاه املر  .28
 ه  2011قطرالدوحةه 

مكتب األمةم املتحةدة املعةين ابملخةدرات واجلرميةةه الةدلي  التشةريعي لتنفيةو اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة الفسةاده دةعبة دةعون   .29
 .األمم املتحدةه الوالايت املتحدة األمريكية املعاهداته

 .2008مكتب التقييم املستق ه الوكمة يف صندوق النقد الدويلق تقييمه صندوق النقد الدويله الوالايت املتحدة األمريكيةه  .30
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