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 )1( ا��ادّة : ا��ِ��قة والوِ�ابة

Ethique et déontologie 

 

  مقدّمة -1

 .ا���مود ا��ّٰ� �لّت آ��ؤه وا��ُص�ّ� �ليه ���ّد وآ��، ��� ا��ّٰ� ا����ن ا��ح��

و ظاهرة بل ه، �ي ثقافة دون أ��ى أو ب�� دون آ�� �����، �� اجتماعية �امّة آفةالفساد 

يصيب  ،ة��يع القطا�ات العامّة وا��اصّ و�ي  ،موجودة �ي ا��ول ا��ت�لّفة وا��ول ا��تقّدمة ��� �دّ سواء و

ية، من أ�ل ذل� تكون آثاره مد�ّ�ة ���تلف  ��تلف مؤّسسات ا���تمع ا��قتصادية والسياسية وا��دار

يعيق التنمية ا��قتصادية يؤدّي إ�ى إضعاف ق�� ا���تمع ا��ساسية و �� أ��ّية ��� أّن  ،جوانب ا��ياة، و

 ال��ا�ات ا��جتماعية ذل� أنّ ض ال��عية السياسية والس�� ا��د�ي، حيث يقوّ �ي تغي�� التار�خ،  كب��ة

 ُ ْ والسياسية، إ�ّ�ا يكون ا����ّر لقيا��ا الفساد، حيث يكون هو سبب ا��عوة للتغي��، و��اربته هو الع  �ان�

 ي إ�ى ظهورتؤدّو�ذا ك�نت العوامل ا��قتصادية وا��جتماعية �ي ال�ي  .ا��ّول �ي مس��ة ا��ص��ح )2(

الفساد، فلعّل ضعف ا��انب ا������ي هو ا��ّول �ي انتشاره واستف�ال أ��ه، ��ّن ا�����ق ��ثل راد�ا 

يا ���اربته و��� ق�� ال��اهة والصدق، و�ي الق�� ال�ي ���ّ�ها التوجيه ا��ي�ي والتوعية ��نظومة  وواز�ا قو

 تعل�� جيّدة.

 اليميأصبح ظاهرة دُوَلية و�� يعد شأنا دا�ليا أو إقو��ى ا���عية العامّة ل��مم ا��ت�ّدة أّن الفساد 

� اتفاقية ا��مم ، وتُعت�ومك�����اممّا ��توجب إ��اد قرار دو�ي شامل متعّدد ا��وانب ��نع هذه الظاهرة 

��  31[ا��ت�ّدة ��ك���ة الفساد  ���ثّل ، و�ي هذا ا���الأهّم وثيقة دولية �ي الوقت ا��ا��  ]م2003أكتو

يؤمّل من هذه ا��تفاقر ا��ة ��� تصم�� ا���تمع ا��و�ي ��� ��ا�ي رسا�� و  ية أن ��ّققبة هذه الظاهرة، و

مقاصدها ا��تمثّ�� �ي ��و�ج التداب�� ا��منية و��عيمها ومنع الفساد ومك���ته وتيس�� التعاون ا��و�ي 

�� ال��اهة وا��ساء�� وا��دارة السليمة للشؤون العامّة وا��متلك�ت، هذا ���  )3( وا��سا�دة الِصنْعِيَة وتعز

 ما �اء �ي نصوص هذه ا��تّفاقية.
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اش��ك �ي  اق، حيثط، أّ��ا أصبحت �ا��ية النا��هتمامإّن ما ��عل هذه ا��تفاقية ��ظى ��ذا 

افة إ�ى العد�� وع���ن دو��، با��ض قرارها أك�� من مئةإأ��ا��ا ا���هيدية و�ي ا��فاوضات ال�ي سبقت 

وا�د من ممثّ�� ا��نظمات ا��ولية وا��كومية وا���لّية، فض�� ��� احتوا��ا ��� ���و�ة من ا��عاي�� والتداب�� والق

�اب�� و�ي مدعوّة وفقا ���ك���ا إ�ى اّ��اذ � القانونية، ا��تاح تطبيقها من ��ن ا��ول وا��طراف ك�فّة

 ال الفساد �ي القطا��ن العام وا��اّص، والعمل ��� التعاون فيما بي��ا ���ادة ا��موالوقائية و��ر�� أفع

��مت  ا��تحّصل �ل��ا ��ّاء أ��ال الفساد إ�ى الب�� ا��ي �ُ�قت منه. ��� أّن هناك اتّفاقيات دولية قد أ�

أن ي للقانون ا��نائي ��م، واتفاقية ا���لس ا��ورو�1996��ك���ة الفساد م��ا اتفاقية ا����يكيت�ن لعام 

، �سب� وال�ي �� تقت�� ��� ��رّد حّث ا��كومات ��� ��ر�� ��تلف أشك�ل الفساد ،م1997الفساد لعام 

 ��ز أيضا ا��ا�ة إ�ى وجود قُوى ��ا�ِ�ة �ي ��ال التحقيقات وا��تابعات القانونية والقضائية ل�كشفت بل

 الفساد بو�ه �ام.

�ك���ة الفساد � لتدع�� هذه ا��سا�ي الوطنية وا��ولية التعليميةدّة و�ي هذا السياق �اءت هذه ا��ا

 21ا��ؤرّخ �ي  06/01لقانون مك���ة الفساد ا��ي أصدره ا����ّع ا��زا��ي رقم  وتنفيذ ،ودعم ال��اهة

إ�داد ��ا�ج تعليمية  م حيث نّص �ي بعض موادّه ���2006ف��ا�� لسنة  20ا��وافق ليوم  1427��رّم 

ية و��سيسية ���اطر الفساد ��� ا���تمع، وذل�  بو  هومظاهر وأنوا�ه دمن ���ل التعرّض ��فهوم الفساو��

ي  وسبل ،ا��يّد ا��داري ��والتسي ا��قتصاد ���السلبية  آثارهتبيان و أسبابه و��ل� ،ةوا��قتصادي ةا��دار

 ة الفساد��ك��� ا��ول عضب طبّق��ا ال�ي ا���اذج لبعض ��ح مع وا��ولية، ا���لّية ا��يئات ��ن من مك���ته

 .��ره من والتقليل
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 مفهوم الفساد -2

 الفساد في اللغة -1 -2

الفاء والس�ن وا��ال أصل ��ّل ��� ��وج ال��ء عن ا��عتدال، قلي�� ك�ن مادّة فسد ال�ي �ي 

ُ )4( هذا ا��روج أو كث��ا ُ  ، والفَساد ا�� من فسَد ال��ء د يْفسُد سودا، فهم فاسد، وفَسُ يْفسُد فِسادا وف

 َ ادا فهو فسيد ��ع�ى بَطُل واْ�م�ّل، وفسد ال��ءُ ك�ن ��� صا��. والفساد ضّد الص��ح، و��ل� أ�ْذ سَ ف

، وأفْسد ا��ال إفْسادا وفسادا أ�ذه بغ�� حّق، وا��فسدة ���ف ا��صل�ة وكّ� ما ا��ال بغ�� حّق وا��ْدب

 .)5( فيه فساد

  الفساد في االصطالح -2 -2

يفات ��تلفة للفساد ب�ن الع��اء والباحث�ن، و��جع ذل� إ�ى تعّدد جوانب الفساد  هناك تعر

نظر ا��ُه��ّ به ايا ال�ي يمعات ا����انية، وا��ووا��اهاته ا���تلفة، و��ل� اخت��ف الق�� والثقافات ب�ن ا���ت

ية سياسية أو اقتصادية أو  ية، وهذا ا��ي ي��ّر ا��خت��فات �من �����ا ما ب�ن رؤ ي اجتماعية أو إدار

ِ  «يقول  ،��د�� مفهوم دقيق للفساد يف  غإنّه من الصعب ب�� «�ي هذا الشأن :  »2003 نْ سام فَْكن تعر

�ام للفساد، فالس��ك ا��ي يُعّد رِْشوة �ي ثقافة مثل ثقافة السو��، يُعّد ��رّد تعب�� عن ا��متنان أو ال���م 

أ��ى مثل : الثقافة الفر��ية أو ا��يطالية، ومن جهة أ��ى، فإّن ا�����ن أو ا��فصاح عن  �ي ثقافات

 .» ��ا�� الفساد وامتثا��ا أمام العدا�� ��تلف ��ب��ا من مك�ن إ�ى آ�� ومن ��تمع إ�ى آ��

يف ا��ي �اء �ي اتفاقية ا��مم ا��ت�دة  يفات ال�ي ��دها للفساد هو ذل� التعر ومن ب�ن التعر

ا��ِّْشوة ���يع وجوهها وا��خت��س �ي القطا��ن العام وا��اص،  «وهو :  2003�ك���ة الفساد لعام �

وا��تا��ة بالنقود و�ساءة استغ��ل الوظيفة، وا����اء ��� ا����وع، وغسل العا��ات ا����امية و�خفاء 

وال��وع �ي كّ� ما  ال ا��شار��،ا��متلك�ت ا��تأتّية من ��ا�� الفساد، و��اقة س�� العدا��، إضافة إ�ى أفع

يف السيّد شتار»سبق من أ��اط الفساد  است�دام السلطة العامّة من أ�ل  «بأنّه :  )2003( . وم��ا تعر

كسب أو ر�ح ��ص، أو من أ�ل ��قيق هيبة أو مك�نة اجتماعية أو من أ�ل ��قيق منفعة ���ا�ة، أو 

يقة ال�ي ي��تّب �ل��ا ��ق القا ���ي. و��ل� نون، أو ��الفة الت��يع ومعاي�� الس��ك ا���طبقة ما بالطر

أمّا ا����اه الغالب �ي  .»يتضمّن الفساد ا���اك� ل��اجب العام وا��رافا عن ا��عاي�� ا�����قية �ي التعامل 
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يف الفساد وا��ك�� روا�ا من الناحية العملية و�� ���ا للعامل�ن �ي حقول التنمية، هو ا��ي يُنظر إليه  تعر

إساءة است�دام السلطة من ��ن ��ص �ي وظيفة �امّة، ��دف ��قيق نفع ����، أو فئوي  «��� أنّه : 

ت�د�� ب�ن ث �� يتطلّب ا���� ال. وهذا التعريف صا�� �ي ا��ا�� العامّة ��فهوم الفساد حي»وما إل��ما 

أ��اطه ا���تلفة أي ب�ن الفساد ا��داري والسيا�� وا��قتصادي، ��ّن هذه ا����اط �ي حقيقة ا���� 

 م��ابطة ��ليا مع بع��ا بعضا.

يق من الع��اء ��� رأ��م  يف الفساد  »1990َسنْتوري  «و�ي ظّل هذه ا��خت��فات اق��ح فر تعر

��ّن ا��أي العام �ي ا���تمع هو ا��ي ��ّدد ما يُعت�� س��ك� فاسدا من إ��ا�ي  ��� أساس ا��أي العام،

ب�� :  )2011(عبد ا��ّٰ� أ��د ا����ا�ي  :) 6( أ��اط الس��ك الشائع �ي ا���تمع. و�ي هذا الشأن يقول ا��

يف الفساد ��� ا��أي العام �ُ��م كث��ا �ي ��نّب ا��� « ياز الغر�ي ���� ا��غم من أّن ا��عتماد �ي تعر

أو إ��ام ا���تمعات بثقافة وأفك�ر غ�بية، فإّن هذا ا����اه س���� من النسبية ا��جتماعية ��فهوم الفساد، 

��� أنّه قد ���� من ��اطر ���ّل ا���ا�ات السياسية الضاغطة وا���ائية لتشو�� ا��أي العام، وجعل ما 

ّل الغ�ن ن أّن الفساد قد يكون ثقافة تنت�� �ي ظهو فساد س��ك� اجتماعيا مقبو��، أو العكس، ناهيك ع

ا��ي قد ��عر به أفراد ��تمع مع�ّن أو �ي �ا��ت التشتّت وا��ضطرابات ال�ي تصحب الن��ات وا��روب. 

��ع�ى آ�� قد يكون الفساد ا��ّل ا��مثل أمام أفراد ��تمع ما �اّصة إن �اب القانون، وضعف الضبْط 

 .» ا��جتما�ي

يق من ا��تساهل�ن ��ون :  �ك إداري أّن الفساد س� «و��در ا��شارة �ي هذا ا��قام إ�ى وجود فر

يقتضيه التحوّل ا��قتصادي  ��� ر�مي ��يل عن الس��ك ا��داري ا���مي، ��تّمه ظروف واقعية و

ساد ��ا الف). ��ع�ى أّن هناك وظيفة صا��ة يؤد2005ّ(ال�كبي��،  »وا��جتما�ي ا��ي يتعرّض �� ا���تمع 

 ���ثّل �ي ا��ستقرار ا��جتما�ي �ي ظّل ا���ود السيا�� والب��وقراطي والت�لّف ا��قتصادي و��� ذل� من

ا الب��ان النامية، والواقع أّن هؤ��ء ا��تساهل�ن �� ��ركون حقيقة ��اطر الفساد ا��شاك� ال�ي تواجهه

ة وانعدام ا��من �ّد��ا �ي ظّل العوز وا��مّي و��ره ��� ا���تمع، فع��ج تل� ا��فاسد بالفساد س���� من

يع التنمية وت��دّى به  والص�ّة، بل هو أك�� سلبية م��ا، وقد يكون هو السبب ف��ا ��نّه يعّطل مشار

�� الت�لّف ا��جتما�ي.  ا��دمات، وينتكس ا��قتصاد و��

6 
 



�و�ة من ف أو ��س��ك ضارّ يقوم به موظّ  «و��كن ��� ضوء ما سبق أّن نقول إّن الفساد هو : 

ية من أ�ل ��قيق مصل�ة ��صي وأا��وظف�ن معا �ي القطا��ن العام  ���  ةا��اّص مستغ��ّ سلطته ا��دار

حساب ا��صل�ة العامّة، من ���ل ا��ِّْشوة أو ال��و�� أو ا��ب��از، أو الت�ايل أو ا��خت��س أو تبادل 

 وا��صدقاء �ي الوظائف العامّة، أو ��ف �ي تعي�ن ا��قارب ةا���اباا��نافع مع أطراف أ��ى، أو 

ا��ك�فآت والع��وات ��� ��� مستحّق��ا، أو إعفاء بع��م من ال��ائب وا��سوم ا��ستحّقة و�رساء 

 .»الصفقات �ل��م مقابل عوض ما�ي ���� أو �دمّة تُقّدم ��، أو تبذ�� ا��ال العام 

 الفساد والشريعة اإلسالمية -3

 العام في الشريعة اإلسالميةوظّف واجبات الم -1 -3

يعة ا��س��مية �اءت ��لب ا��صا�� ودرء ا��فاسد، وحيثما وُ�دت ا��صل�ة  من ا��س�ّ� به أّن ال��

لواجبات ودرء من الواجبات هو ��قيق ��صا�� هذه ا فال��ام ا��وّظف العام ��ا يُْفرض �ليه ف��ّ ��ع ا��ّٰ�،

، ذل� أّن �ا� ا��صل�ة موافقة ��وا�� ا��ّٰ� ونواهيه �� مصادمة��ل� ك�نت ل��فاسد ا����تّبة ��� ��كها. 

يعزل من أ�ل ا��الفة ا��صل�ة ل��وا�� والنوا�ي ُ��ْرِج ا��صل�ة من كو��ا مقيمة ���ياة ا��نيا  ����ة، و

يا �ي مضمون ا��صل�ة. والوظيفة �ي  ا��صل�ة ��اما عن ابتغاء رضوان ا��ّٰ� تعا�ى وا��ي يعت�� ��ءا جوهر

ا��نظور ا��س���ي �ي تك�يف للقا���ن ��ا، هدفها �دمة ا��واطن�ن ��قيقا ل��صا�� العامّة، ومن أ�ل 

يعة ��� ا��وّظف �ددا من الواجبات �ليه القيام ��ا ليؤدّي وظيفته ��� أ��ّ و�ه.  ��قيقه فرضت ال��

يعة فرض��ا ال�ي الواجبات هذه أنّ  بيانه ��در وممّا  القانون فرضه ما وب�ن ا�����، ي� بي��ا تصادم �� ال��

 �� واجبات من تلزمه وما ��مّات من العامّة ا��دارة به تك�ّفه ما فك�ّ  ا��وّظف، ��� واجبات من ا��د�ي

 أ��� ��� أداؤها لزمهي �ليه واجبة فهي العامّة، وا��صا�� العامّة ا��رافق س�� إ�ى نفعها يعود ال��ع ��الف

 و��كن إ��ال واجبات ا��وّظف العام �ي ال��يعة ا��س��مية فيما ي�� : .و�ه

 االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالميةال : أو

اس الفرد ا��ي يتكوّن منه ا���تمع ا��س�� �ي حياته اليومية من عقيدته ال�ي �ي أس ينبثق س��ك

يعة أن يكون �ارسا ��� ما  ُلزمه ال�� حياته ك�ّها، وا��وّظف ما هو إ��ّ فرد من أفراد هذا ا���تمع ت

�ا، وكّ� � أمّنه ا��س��ون �ليه وأن �� ��و��م، فهو �ي وظيفته ا��ال� ��ا نيابة عن ا��س���ن وا��ارس
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ُلْ� وا���ن أَخوان، �� غِ� «��ل �� �ارس �� يضيع، وقد قال ��� ر�� ا��ّٰ� تعا�ى عنه :  ى ا��

َلُِ� �ارٌس، ��ا �� يكن �� أّس� ��هدوم وما �� يكن �� �ارٌس  ّس� وا�� ���د��ا عن ا����، فا���ن أ�

��ئه لغ�� �وز �� ا�����اء أو وو��� هذا ا��ساس فإّن ا��وّظف �ي ا���تمع ا��س�� �� �. )7( »فضائع 

ية �� ��عل ا��وّظف ا��س�� مل��ما بو��ئه ��ذه  يعة، ��ا فإّن أي ا��راف �ي ا��ؤّسسة ا��دار ال��

كن�� ���َ  «قال تعا�ى :  ).1432(معا��ة،  ا��ؤّسسة، و��ّ�ا �ليه إص��حها، والتنبيه ��� ا��خطاء

 َ ��جت للنّاِس تأ��ون با��عروِف و�ْ�� )، وقال 110(آل ��ران،  »وتؤمنون با��ّٰ� عن ا��ُنْ��ِ وْن أمّةٍ أ�

سانه، فإّن �� من رأى من�� من��ا فليغ�ّ�ه بيده، فإّن �� ��تطع فبل «رسول ا��ّٰ� ص�ّ� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� : 

 ).8( »فبقلبه، وذل� أضعف ا����ان  ��تطع
 

األمانة، وعدم استغالل الوظيفة للمصالح الخاصّة سواء أكان هذا  ثانيا :
 االستغالل ألهداف مادّية أم معنوية أم لمصالح الغير.

، بالعدل ���� ب�ن الناس أن ����واإ�ى أهلها و�ذا � ا��ماناتإّن ا��ّٰ� يأ���� أن تؤدّوا  «قال تعا�ى : 

 ِ ِ إّن ا��ّٰ� ن ��طاب التك�يف �ي هذه ا��ية  )،58، النساء( »� به إّن ا��ّٰ� ك�ن �ميعا بص��ا �مّا يعظع

يقت�� بعمومه سا�� ا��ك�ّف�ن، فهو شامل لكّ� من يصلح لتلّ�� ا��طاب والعمل به من كّ� مؤ��ن 

��� ��ء، ومن هؤ��ء ا��ُك�ّف�ن ا��وّظف، فعليه القيام بوظيفته ��� الو�ه ا����وع ��ّن وظيفته 

 .أمانة
 

 ثالثا : إتقان العمل

 أ�د�� ��ل ذاإ ��ب ا��ّٰ� إن «اه��ّ ا��س��م �إتقان العمل وحّث �ليه، قال �ليه الص��ة والس��م : 

با منه ��رّد القيام بالعمل ��سب، بل �� �ّ� أّن يكون )9( »يتقنه أن ���� . فا��وّظف ليس مط��

ّبا ��ّٰ� تعا�ى   ووفاءً ��مّته.متقنا ��، فيقوم ��ا ��� أ��� و�ه، تقر
 

 الوظيفةعدم إفشاء أسرار : رابعا 

��ص ا��س��م ��� كتمان ا����ار وا���افظة �ل��ا، ف�� يف��ا أ�د ���د، ك�ئنا من ك�ن، ح�ّى 

و�ن �� يُطلب منه ذل�، وقد �مّى الن�ي ص�ّ� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� ال��ّ أمانة، قال �ليه الص��ة والس��م: 

 .)10( »�ّدث ا���ُل با��ديث، ��ّ التفت فهي أمانة  إذا «
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 خامسا : المحافظة على كرامة الوظيفة

���ى ، إذ فيه ���ّقق سا�� الواجبات ا�رك���هاالوظيفة من أهّم  ةيُعّد واجب ا���افظة ��� ��ام

وافره ت من الطا�ة وا��مانة وأداء العمل و�تقانه و��� ذل�، وهذا الواجب ليس ��ط ابتداء، ��ب

�ي ا��وّظف لشغل الوظيفة ��سب، بل هو مستمرّ ح�ّى ���� ��ا. ولقد ك�نت ا��دارة ا��س��مية 

صاحبة السبق �ي إقرار هذا الواجب وتطبيقه، فقد أرادت لعمّا��ا وموّظف��ا ���تلف ��ا���م أ��ّ 

��ي عبيدة �ا�� �ن � ���اميد الت��ّف، قال ��ر �ن ا��ّطاب �ي ��ابه يفقدوا و�اه��م وأن يتّصفوا

يّطلع  �� دة،العق أمّا بعد فإنّه �� يُقِْم أ��َ ا��ّٰ� �ي الناس إ��ّ حصيف «ا��رّاح ر�� ا��ّٰ� ع��ما : 

 »الناس منه ��� عورة، و�� ��نق �ي ا��ّق ��� ��ّة، و�� ��اف �ي ا��ّٰ� لومة ����، والس��م �ليك 

العمل  ك�ب ا��وّظف لفعل ��ّل با��ياء �ي، ومن صور �دم ا���افظة ��� ��امة الوظيفة ارت)11(

 ك�ستعمال ا���ّدرات أو التورّط �ي ��ا�� أ���قية.
 

 .سادسا : المحافظة على أموال المسلمين العامّة

منط�� هذا الواجب أّن ما ��ت ��ي ا��وّظف من أم��ك متعلّقة بالوظيفة، أو با��ك�ن ا��ي يعمل 

يعة ا��س��مية، فهذه ا��م��ك  فيه �ي أمانة، �ليه أن�� ك�نت مل���. وهذا الواجب مُس�ّ� به �ي ال��

ل��ا، وا��و�� ��� ا��عتداء �دمته، ف�� ��ّل  ا��س��مية وا��وّظف منتفع ف��ا �ال�ي مل� ا��و�� 

ية مال��� ��ذه ا��م��ك، ومن ا��ُس�ّ� به أنّه �� ��لّ  ِ  مال بصف��ا ا��عتبار ��ّ بطيب عن ئ مس�� إ��ْ ا

و�� تأك�وا «نفسه، ��ن اعتدى ��� أم��ك ا��و�� ك�ن آك�� ��موال الناس بالباطل. قال ا��ّٰ� تعا�ى : 

 .)188البقرة، ( »أموال��� بين�� بالباطل 

 موقف القرآن الكريم من الفساد -2 -3

يعة �ي الفساد إن  نفسه �ي فسادال عن م��ي والعبد، وأشك��� صوره بك� ممنوع ا��س��مية ال��

ْرضِ  �ِي تُْفِسدُوا وَ�َ� «:  تعا�ى قال، ���ه إفساد وعن و���� ْص�َ�ِحهَا بَعْدَ  اْ���  وقال، )56 ،ا��ع�اف( » إ�

ُ  «:  سب�انه � �ّ ُ  «:  وقال]، 205 ،البقرة[ » الْفَسَادَ  ُ��ِّب�  �َ� وَا�� � �ّ ُ�ِحّب�  �َ� وَا�� ، )64 ،ا��ا��ة( » ا��ُْفِسدِ�نَ  ي

ّن�  «:  وقال َ  إ� � �ّ   .)77 ،القصص( » ا��ُْفِسدِ�نَ  ُ��ِّب�  �َ� ا��

9 
 



من العبادة وتعم��  ه�ايت ب��غ ��� به ليستع�ن صا��ا ��يعا ا��رض �ي ����ان مال ��� تعا�ى ا��ّٰ� إن

َ  «:  تعا�ى قالا��رض و�ص��حها،  ّ��ِي هُو ْرضِ  �ِي مَا ل�َ�ُ�ْ  �َ�َ�َ  ا�  قيام فعدم ]،29: البقرة[ » �َ�ِيعًا اْ���

 هو �� ا��رسوم لالسبي ��� وس����، الفساد ��ن هو وذل�، استقامته عن منه ��وج ا��ّٰ� ��ط��ب العبد

قال تعا�ى :  .وفساد هسف ا��ط��ب ا��قصد ��� �ي الوسائل من �� ا��ّٰ� أتاح ما واست�دامه، العظ�� الفساد

ذَا « ّ�ى وَ�� ْرضِ  �ِي َس�َ� تَوَ� ّٰ  وَالنَّْسلَ  ا��َرْثَ  وَ�ُ�ْلِ�َ  فِ��َا لِيُْفِسدَ  ا��� ُ وَا��  .)205 ،البقرة( » الفَسَادَ  ُ��ِبُّ  �َ� �

 .د�ن�ي أرض أو مال أو  فسادٍ ك�ن ك�ّ  �ا تَعُّم� و�ِ وا��ية بعُم

ِ��َانَ �ِالْقِْسِط وَ�َ� �َْ��َسُوا ا « : شعيب �ليه الس��م لقومهوقد قال  َاَل وَا�ْ� ْوفُوا ا�ْ�ِْ�� اَس وَ�َا قَوِْم أ� �ّ لن

ْرِض مُْفِسدِ�نَ  ْشيَاءَهُْم وَ�َ� تَعْثَوْا �ِي اْ��� من أعظم الفساد، و��ل� أنواع  ، ��عل الغّش )85 ،هود( » أ�

 الظ�� وا��عتداء ��� الغ��.

 موقف السنّة النبوية من الفساد -3 -3

رد ، بأّ��ا ��ر و���ار يلحق الفم��ا ا��داري أو ا��ا�ي�يع أشك�ل الفساد، سواء �تتقاطع 

�� «وا���تمع، وقد ��ّم ا��سول ص�ّ� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� ال��ر وا����ار ��وما، فقال �ليه الص��ة والس��م : 

، فعن أ�ي هر��ة ر�� ، بأي شك� من ا��شك�لس). ��� ��ّم أك� أموال النا12( »��ر و�� �ِ�ار

 »ما�� وعِْ�ضهكُّ�� ا��س��ِ ��� ا��ُس�� ��امٌ : دمُه و«��ّٰ� �ليه وس�ّ�: ا��ّٰ� تعا�ى عنه قال: قال رسول ا��ّٰ� ص�ّ� ا

استغ��ل ا��نصب وا��ك�نة لتحقيق مك�سب �اّصة، فعن أ�ي �ُ�يدٍ  و��ّم �ليه الص��ة والس��م ).13(

 ِ ً رسوُل ا��ّٰ�  تعملَ سْ السا�ِدّيِ ر�� ا��ّٰ� عنه قال : ا ِ ن يُقال �� : ا� ص�� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� ر�ُ�� تْبِيّة �ّ ���  الل

 ّ هْدَِي �ي، قال : فقام رسوُل ا��ّٰ� ص� س�ّ� ��� � ا��ّٰ� �ليه والصدقة، ف��ّا قدِم قال : هذا ل��� وهذا �ي، أ�

ِنْ�َ�ِ، ��مد ا��ّٰ� وأ��ى �ليه، وقال :  هدي �ي، أف��  «ا�� عد قما باُل �امٍل أبْعَثُه، فيقول : هذا ل��� وهذا أ�

�ُ�ْدى إليه أم �� ؟ وا��ي نفس ���ّد بيده �� ينال أ�د من�ي بيت أبيه، أو �ي بيت أمّه ح �� �ّى يَنْظُرَ أ�

��ّ رفع  .»به يوم القيامة، ����� ��� عُنُقِهِ، بع�� �� رُ�اء، أو بقرة ��ا ُخوار، أو شاة تَيْعَرُ  م��ا شيئا إ��ّ �اء

بْطَيْهِ، ��ّ قال :  ��يه ح�ّى رأيْنا ُ  «عُْفرَ�َْي إ� ّ�  ّم هلْ الله . ومن ذل� ��ر�� ا��ِّشوة بكّ� )14( » غُْت �ّ�ت�نبل

ا��ا��  ص�ّ� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� لعن رسوُل ا��ّٰ� «قال :  ماصورها، فعن عبد ا��ّٰ� �ن ��رٍو ر�� ا��ّٰ� ع��

 .)15( »وا��ُرْ�َ�ِ� 
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 أنواع الفساد -4

 الفساد اإلداري -4-1

 ��وّظ�� القطاع العام وا��اص من ���ل سوء الفساد ا��داري متع�ّ� با����رافات الوظفية

يع القانو�ي وضوابط الق�� الفردية وا���اعية، واستغ��ل موظ� � التسي�� وا����ال ل��اجبات، و��الفة الت��

ية وص��حيا��م من أ�ل ا��صول ��� مك�سب ومنافع بطرق ��� ��عية. ّ�فه ع ا��و�� مناص��م ا��دار

��اه�� ��ر ��اب ( ّ  م)1998إ  أزمة �لقية �ي الس��ك تعكس �ل�� �ي الق�� وا��رافا �ي ا����اهات «ه : بأن

يعا �ي حياة ا���ا�ة وشّك�ت البناء القيمي �ي  ��� مستوى الضوابط وا��عاي�� ال�ي استقرّت عْ�مًا أو ���

 .»��ان الوظيفة العامّة 

يف �ام متّفق �ليه، فإّن هذه ا��راسة تُعرّف الفساد كّ�  «� أنّه ا��داري �� و�ي ظّل غياب تعر

ية، ��دف إ�ى ��قيق مصا��  ت��ّف ��� قانو�ي أو مادّي أو أ����ي من �انب العامل�ن �ي بيئة إدار

��صية ��� حساب ا��صل�ة العامّة أو تعطيل مصا�� ا��واطن�ن و�رهاقهم بالتسيّب وا����ال، و�ضا�ة 

تنمية د ا��و�� ا��قتصادية، تكون نتيجته إ�اقة الالوقت �ي ��� ما ُجعل ��، ممّا يؤدّي إ�ى هدر �ي موار

 .»، و�دم ا��ستقرار السيا�� ا��قتصادية وا��جتماعية

ياض �ي النووي ا��افظ ا��ؤلف قال  ور�اية والل�ن، با��فق ا��مور و��ة أ�� باب �ي الصا����ن ر

:  قالت ��ا،ع ا��ّٰ� ر�� �ا��ة عن نق�� ما ا���اديث سياق �ي قال. �ل��م ا��ّٰ� اس���اهم من مصا��

ِ  شيئا أم�ي أ�� من و�ي من اللهم «:  يقول هذا بي�ي �ي وس�� �ليه ا��ّٰ� ص�� الن�ي �معت ُ فارْ  ��م قفرف  قف

 ��� وس�� �ليه ��ّٰ�ا ص�� الن�ي من د�اء وهذا. » �ليه فاشقق �ل��م فشق شيئا أم�ي أ�� من و�ي ومن به،

ية والتنظيمية ال�ي تكون مصا� والعامة؛ ا��اصة ا��س���ن أمور تو�ى من � الناس وهو أليق با��وانب ا��دار

يك�ّفهم من أ��هم ع��ا. ية ف��هقهم و  متعلّقة ��ا، فيتعسف �ي استعما�� لسلطته ا��دار
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 الفساد المالي -4-2

يلها من أ�ل  «) بأنّه : م1998عّ�فه سليمان ��� أ��د ( سوء است�دام ا��موال العامّة أو ��و

��س��انة ا . ��� يُعت�� من الفساد ا��ا�ي»مصل�ة �اّصة أو تبادل ا��موال مقابل �دمة أو تأث�� مع�ّن 

 ة وا��قتصاديةا��اليبا��ل�كية العامّة وكّ� ما من شأنه أن يؤدّي إ�ى استبعاد قدر كب�� من موارد الب��د 

موارد ذات أ��ّية بالغة �ي ��ليات التنمية) ك���خت��س وال��و�� و��قة ا��ال العام. (و�ي بطبيع��ا 

 است�دام وسائل مالية م��و�ة لتغطية التعام��ت ا��الية ا��منو�ة أو ��� النظامية لتضليل السلطات و��ل�

  .ا���مية و��عنة ا��موال الفاسدة

 الفساد األخالقي -4-3

ية تفهمها كّ� الشعوب، و��ذه اللغة تعامل أ�دادنا رضوان ا��ّٰ� �ل��م ا�����ق السامية لغة �ا��

يعته، فالعدل وا��حسان والصدق فضائل ��بّبة  مع الشعوب ا����ى فأقبلت ��� ا��س��م ورّحبت ���

لكّ� النفوس، بغض النظر عن ديانة أ��ا��ا، و�ي أسباب ��ضة ا��مم و��اية ازدهارها، فا�����ق ��ء 

اة كّ� شعب، وعندما تتدهور هذه ا��بادئ النبي��، سيؤدّي ذل� حتما إ�ى فساد ا��مم أسا�� �ي حي

يقها وألقها وسبب قوّ��ا وعّ���ا، ��هما ك�نت القوان�ن صارمة وا��قابة مستمرّة فإّن ذل� �� يغ�ي  وزوال ��

 أ��ا عن ا���� ا���يل ا��ي ��عل من ا����ان ا��قيب ��� نفسه.

��ي من الفرد ا��ي هو عضو �ي أ��ة، وبالسكوت عنه يبدأ �ي ا��نتشار ويبدأ الفساد ا����

سباب ��هور ا�����ق غياب الوازع ا��ي�ي، أوا��ست��اء ح�ّى يصبح ك���اء �ي ا��واء، ومن أهّم 

ّ سكوت الع��اء عن ا���� با��عروف وال��ي عن ا��ن��،  و��اهل مفاه�� العدل والفضي�� وا��ساواة، ��

 .بواجبا��م و�دم القيام

 الفساد السياسي -4 -4

يُقصد به فساد الساسة وا��ّك�م وز��اء ا�� �اب، وأعضاء ا��كومة، وأعضاء ا��ناب وأعضاء �و

لية الفساد السيا�� عّ�فت منّظمة الشفافية ا��وا���الس الشعبية وا���لّية، وا��شتغ��ن بالعمل السيا��. 

يادإساءة است�دام سلطة مؤ��نة من � «بأنّه :  ة �ن مسؤول�ن سياسي�ن من أ�ل مك�سب �اّصة، ��دف ز
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 »السلطة أو ال��وة، و�� �ُ���ط أن ��مل تباد�� ل��ال، فقد �ّ��ذ شك� تبادل النفوذ أو منح تفضيل مع�ّن

أنف��م �ى ال��ّ�ح من سلطا��م با��خول بإفقد يل�أ بعض ا��ّك�م ��ا ��م من نفوذ  .)م2006ردا��ة، (

يق  ية دولية اأبنا��م أو أقار��م �ي مناقصات أو ��ا��أو عن طر ت أو مقاو��ت أو تور��ات ��ار

ل�أ بعض �ّك�م يوا��صول من ورا��ا ��� مبالغ مالية ��مة توضع �ي حسا��م أو حسابات أقار��م، ��� 

ل� ���صيل مبالغ مالية من صادرات النفط أو السلع ا��امّة ا��صّدرة ��سا��م الشخ��، و� ا��ول إ�ى

 َ َ ما يقوم به بعض ا��رّ����ن �����ابات ا����اب أو ا�� ، ��� يقوم ماب من رشوة الناخب�ن للفوز بأصوا��ن

 ابعض السفراء ���ريب العم�� الصعبة والسلع النادرة ���� أّ��م �� ي��ّ تفتي��م، ومن صور الفساد أيض

ية ��� مدار التار�خ،ا��ستبداد السيا�� وهو من أخطر أنواع الفساد ال�ي ع�ف��ا الب� ��جع خطورته  �

يؤدّي الصدام ب�ن ا���تمع  سلطة إ�ى فساد كب�� ��ّة هرم الوإ�ى ارتباطه بأك�� قوّة مسيطرة �ي ا���تمع، و

 ا���تمع وطوائفه، ا��وابط ب�ن أفرادتفّكك ��ى ا��ستعمار، و �ي �َ�َكووقوعها ا��ول تقس�� قد يصل إ�ى 

ُبي ّ� ��ء، د كّ� أسباب ا��رتقاء والتقّدم، و�� تصلح ا��ياة ���ل ��عم الع�� بكإّن ا��ستبداد السيا�� ي

�� بالعصا يقول مقا�� فرعون قد��ا : أن ُ��رس ا�� وأّن ���ه �� ��ء، و�� ما «���ن، مع تفاهة ما عنده و

ي�� إ��ّ ما أرى وما أهدي�ُ� إ��ّ سبيل ا��شاد   .»أر

 الفساد االجتماعي -5 -4

و�� الس��ك�ت ال�ي ُ��ّطِم أو تُك�ِّ� ���و�ة القوا�د والتقاليد ا��عروفة �ي ا���تمع وا��قب���و�ة من  «

منه، أو ا��توقّعة من النظام ا��جتما�ي القا�� ��ع�ى تل� ا��فعال ا��ار�ة عن ق�� ا���ا�ة ا����انية ال�ي 

ّ ��ا ا���تمعات الب��  لتار��يةات��ّ�خ بفعل الظروف البنائية  يؤدّي 2004مو��، ( .» ةيال�ي ��ر م). و

الفساد ا��جتما�ي إ�ى التفّكك ا����ي، وانتشار ا��س��ات، وا�����ل با��من، والقتل والسطو، فهو 

 ��مل ��يع ا��مارسات ال�ي ��الف ا��داب العامّة والس��ك القو��.

 الفساد البيئي -6 -4

يصيب ال��ر م� ية، و �ا وهو ما يلحق البيئة من تلف و��ر ��يث تفقد وظيف��ا ا����ابية للب��

 البديع والنظام�يوان، وا�والغابات وا��واء والنبات ا����ار والب�ار والينابيع وا��ياه ا��وفية، ال��بة ومياه 

وحيوي لعيش  عفالبيئة ��ال واس، موزون كون لتحقيق ا��وجودات ب�ن وا����ابطة ا��تباد�� للع��قات
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ة �الية من ا��وبئة حياة طيّب قة ��ا يناسب ا����ان، ��ع�� ��يىمتناس ا��ّٰ� تعا�ىوقد �لقها  ا����ان،

، فالفساد البيئي يؤدّي إ�ى ��وّل ا��كوّنات الطبيعية ا���يطة بنا إ�ى أ��ى ضارّة أو فاقدة وا����اض

ية، واخت��ل �دودا �� ��بق ��ا مثيل �ي تار�اليوم  اوزت ��بهحيث �� لقيم��ا و��لها ����ّث ا��واء خ الب��

يادة ��بة انبعاث ال���بون ا��ي أدّى إ�ى ارتفاع ��ارة ا��و، و��أت ال��ل  التوازن النبا�ي وا��يوا�ي، وز

 .��اطهاا��ليدية با��وبان، ت��ّرت منه الك�ئنات ا��يّة واختّل توازن 

 ث�� ��نا�ج �ي اليو��كو منظمة ��عت عندما م1971 �ام منذ �ا��يا بالبيئة ا��هتمام ��أ وقد

 �� الطبيعية، ببيئته ان���ا� بع��قة ا��عرفة دا��ة توسيع اس��دف » ا��يوي طاوا��� ���انا� « حينئذ �مي

 حيث ��ا ااهتما�� ازداد �� ، ستوكهو�� �ي ��ان�وا� للبيئة مؤ��را م1972 �ام �ي ا��ت�دة ا��مم عقدت

يو �ي » ا��رض ��ة «:  ا�� ��ت �ا��يا مؤ��را عقدت ّ  ،م1992 سنة �ان��و دي ر من  العا�� فتعر

ُ و العا��، ��دد ال�ي البيئية ا���اطر ��������  ُ ا  عنهذا ا�����اف  أسفر م1997 �ام �ي دوليا ��ا ف�ِ ��

ِّ سُ  »كيوتو ��وتوكول«  ا��امعات ولتأ �� ا��راري، ا��حتباس �ي الغازات أخطار ���فيه  الضوء طل

 .ا��انب ��ذا القصوى عنا���ا

 مظاهر الفساد المالي واإلداري -5 

��ة الفساد ����ة خط��ة ��� ا���تمع والفرد وا�����ق وا��قتصاد و��� العقيدة  ، وتُعت�� ا���نو��

ية �ي ال�ي ���� ا��فسدون إ�ى ��صيلها، من أ�ل ذل� يأ�ذ أك�� لفساد أ�د ا ا��ك�سب ا��ادّية وا��عنو

 ا��ظاهر التالية و�ي :

ال�ي تكون ��فع أموال ����اب القرار أو ا��وّظف�ن من أ�ل ا��صول ��� حقوق الغ��  ا��ِّْشوة

يفها : و بالباطل، أو ��قيق مأرب �� يأذن به القانون، أو الظ�� و�حقاق الباطل و�بطال ا��ّق،  ُ�كن تعر �

��ا يقّدمه صاحب ا��ا�ة ��ّقا ك�ن أو مبط�� إ�ى من بيده قضاء �اجته، أو من ��ب �ليه القيام  «

يق ا��صانعة  �هاي�ي، ا�( »��ل� سواء أك�ن ذل� مبا��ة أم بواسطة، وسواء أك�ن بطلبه أم عن طر

، إضافية عابأو ��ن فن�ان قهوة، أو أت وقد تأ�ذ تفس��ات �د��ة م��ا أّ��ا هدية أو مسا�دة. )2008

وبات دفع ا��شوة �ي كث�� من ا���تمعات ك�نّه حّق ل��ر���ن أو أصل ثابت ��اومون �ليه �لنا �ي بعض 

��ا ا���تمع ونتا��ها مؤذية، و���مّل من ��ّا ،و��ذه الظاهرة تأث�� كب�� من الناحية ا��قتصادية ا��حيان.
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يص ا��وارد و��هور ��� ��و يؤدّي إ�ى سوء ��ص ك�فة إضافية ���ثّل �ي تك�ليف ��اول السلع أو ا��دمات

يعية،  يات ال�كفاءة ا��نتاجية والتوز �هاز القضائي، ��ّن ��ن تصيب ا� اكب�� اا��شوة خطر وتُصبحمستو

ُ�كن أن �ُ�تغ�ى ع��ا بأي العدا�� �ي ال�ي ���� كّ� ���� ا���تمع و�ي ��يع ا��وانب �ال من  و�� �

 دل.يقومون بتقس�� ما ��قوه ��رصون ��� أن تكون القسمة بي��م بالعا��حوال، ح�ّى اللصوص حينما 

يُقصد ��ا : طلب ��ص من موّظف �ام أو �اص إ��از ��ل م��وع أو ��� الوساطةو��ل�  ، و

يكون ا��افع ا��ي ���ل ا��وّظف ��� تلبية هذا الطلب القرابة أو  م��وع لصا��ه أو لصا�� جهة معيّنة، و

ي أو ���ّل ��ص ذو ���� وظ�� �ال أو تنظ�� سيا�� لتعي�ن ��ص � وليس ا��ّق والقانون. الصداقة

��ام عقد و��وه، وتعت�� ا���تمعات النامية أك�� تأ�ّ�ا ��ذا الس��ك من ا���تمعات  منصب �� ��تحّقه، أو إ

ية، وما يعود ذل� إ�ى ا���رار الع��قات ا��ّولية التقليدية والعشا�� ط ��ا من معاي�� ثقافية ��تب ا��تقّدمة، و

 �ي البيئة ا��جتماعية.

و�ي تفضيل قريب أو صاحب �ي الوظائف وا��ناصب أو أهل م�ّ� ��� أ��ى فيما هو  ا���اباة��ّ 

نفوس فساد كب�� حيث �ُ�ند ا���� إ�ى ��� أه��، ويتبوأ ضعاف الذل� مل� ل��واطن�ن ��يعا، وينشأ عن 

يوأ��اب ا��هواء ا��ناصب ا��امّ  ُ�سك ا��فسدون ��فاصل ا��و��، فتظهر الطبقية و ك�� ة �ي ا���تمع، و�

ُ وت��ا�� ال��وة �ي أ��ي ���و�ة قلي�� من الناس ا��ور والظ��، �ند ��ن توافرت ، فالواجب �ي الوظيفة أن �

�جتماعية ا��عتبارات ا� افيه ��وطها ومؤهّ����ا القا��ة ��� أساس ا��قدرة وا��دارة وا��مانة والعدل، أمّ 

ية ف�� تأث�� ��ا �ي ��لية التوظيف  ��� يو�ي أنمنصبا  . ��ل� ��ب ��� كّ� من تق�ّ�أو العرفية أو العشا��

 و�ي من « : وس�� �ليه ا��ّٰ� ص�� الن�ي قال ، العمل ��ل� ��ده من أصلح ، نّاسال أ��ال من ��ل ك�

ّ  ، شيئا ا��س���ن أ�� من  و�ي » رسو��و ا��ّٰ� �ان فقد منه ل��س���ن أصلح هو من ��د وهو ر��� ىفو�

 و�ان ا��ّٰ� �ان فقد منه، أر�� العصابة تل� �ي ��د وهو صابة،عِ  ��� ���� ر��� ق�� من «:  رواية

 ).16( » ا��ؤمن�ن و�ان رسو��

يكون باستغ��ل ا��ُب��ّ منصبه الوظ��ا��ب��از��ّ  ��ات  ���صول ��� مال أو �دمة من ، و ��ص بت��

ية أو إخفاء التعليمات النافذة �ليه، مث��ا ��دث �ي دوا�� ال��يبة و��وها، و��ل�   ل��و��اقانونية أو إدار

ية والنقود �ة ��دف وهو اصطناع لعم�� نقدية تقليدا لعم�� ��ي ا��ي يكون �ي ال��ادات الع��ية وا��دار
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يّفة  ية لل��رّب من ال��ائب، �ي التداولوضع العم�� ا��ز �ت��ف ا��ستندات و، والت��عب با��رقام الت�ار

�� يو�د أيضا ما يُعرف � و��� ذل�.والوثائق إت��فا ك�ّيا أو ��ئيا ��� ��و ��علها ��� صا��ة ل��ست��اد، 

يقة ��� مادّية، ��ع�ى أنّه �� بال��و�� ا��عنوي يُقصد به تغي�� ا��قيقة بطر ُ ، و ���رّرة ��كن اأ��ا �ي الوثيقة  ��كي

ُ�رِّرُ  يه ا��عا�ي ال�ي ك�ن ��ب أّن يُع�ِّ� ا�� أن ��ر�� ا��واس، أي ذل� النوع من ال��و�� ا��ي يؤدّي إ�ى ��و

ُنسب إليه بعض بياناته، وذل� كتدو�ن بيانات ��تلف عن البيانات ال�ي ��ب  ع��ا وفقا ��رادة من ي

 .��و���ا

يكون �ي  الغِّش ��ّ  يع البناء و���ها، ك�لغّش �ي ذاتية البضا�ة وعنا��ها و��ّيا�و �ا الت�ارة ومشار

، وهو أ�د أهّم العوامل �ي تبد�� ال��وة الوطنية، ��ب ا��ال العامووز��ا وصف��ا ومصدرها. و��ل� 

و���ثّل ��� ا��صوص �ي منح ال��خيصات وا��عفاءات ال��بية ����اص أو مؤّسسات بغ�� و�ه حّق، 

 ة إرضاء من هم �ي السلطة أو ��قيق مصا�� متباد��.بغي

َ ومن صور الفساد أيضا  يُقصد به ��ا�ي ا��وّظف العام عن القيام بالواجب ،��ظَ ا����ال الو ات و

ا��وك�� إليه ���� وظيفته، وبالقدر الواجب من ا��يطة وا��ذر، و�� ���ة ��صدر تل� الواجبات فقد يكون 

ية، وح�ّى مصدرها نّص قانو�ي أو ��� �ة أو قرار إداري أو أوا�� دا�لية، أو تعليمات مكتوبة أو شفو

، قراءة ا��را��و والتغيّب ��� ا����ّر عن العمل والتأّ�� عن ا��لت�اق به و�ضا�ة الوقت �ي ا��ديث. العرف

ن أنواع فهو نوع م ا��خت��سأمّا . و�طا�� وقت ا��ا�ة ا��منو�ة ل��وّظف ا��ي يعمل ��� دوام متواصل

، و���ّقق حينما �ُْ�ِ�ل ا��وّظف العام �ي ذمّته ما�� يقوم �ليه ���� وظيفته، سواء ك�ن ال�كب��الفساد 

ا��ال مم��ك� ل��و�� أو ���د النّاس، أو ودائع �ي ا��زا�ن أو صناديق ا��حواز (البنوك) أو مؤّسسات 

 .ا��قراض ا��تخّصصة، أو ال��ك�ت ا��سا��ة العامّة

 داريأسباب الفساد المالي واإل -6

هناك أسباب كث��ة ومتعّددة تؤدّي إ�ى انتشار ظاهرة الفساد ا��داري وا��ا�ي، ��ّن انتشار أي 

ظاهرة اجتماعية هو انعك�س ��ا ��ود ا���تمع من ظروف ��تلفة سواء ك�نت سياسية أو اقتصادية أو 

ية، وقد  ��داري اا��نّظرون وباحثو ��� ا��دارة والس��ك التنظيمي، أسباب الفساد  ق�ّ�اجتماعية أو إدار

ية الثقافيةا��سباب  : �ى ث��ثة أ��اط رئيسة، ا���ط ا��ّول ي��ّ إوا��ا�ي   السياسية، وا���ط الثا�يو أو ا��ضار
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ّ� : ا��سباب ي�مّا ا���ط الثالث فأ، �قتصاديةا� �سبابوا� قيميةال �سبابوا� �يك�يةا� �سبابا�ي�ّ�: 

 البيولوجية وا��سباب ا��جتماعية وأ��ى ��ّكبة.

 حضارية الأو  ثقافيةالسباب األ -1 -6

ية  لعمل وقوا�ده ا���ميةوق�� ا للفرد أو ا���مو�ة وتكون متعلّقة بتعارض الق�� الثقافية أو ا��ضار

ا��عتمدة ��� ا��نضباط وا��مانة وال��ف وطا�ة ا��ؤساء و��مة ا��ال العام، وق�� الو��ء وا�����اء ��هة 

يؤدّي ذل� إ�ى نوع من الفساد يكون است�ابة طبيعية لضغوط العمل سواء ك�نت �كومية أو �اّصة ، و

مع �ليه ا���تمع من �ادات  وب�نالفرد، مع ��اولته للتوفيق ب�ن ما يطلبه الواجب  االثقافة ال�ي ��أ �ل��

 وتقاليد وثقافة ��عية.

) أنّه �ي �ا�� وجود ��اع ب�ن 2008وتوّ�ح بعض ا��راسات ا��جتماعية (��دي عبد العظ��، 

ثقافت�ن �ي ��تمع وا�د، تكون إ�دى الثقافت�ن أقوى من ا����ى فإّن ذل� يؤدّي إ�ى تو�ّ� اجتما�ي 

ية فإّ��ا تكون كفي�� بتقليل الفجوة ب�يقود إ�ى ازدياد الفساد، و�ي  ن أجهزة �ا�� وجود ق�� إ��ابية قو

ية وبقية أفراد ومؤّسسات ا���تمع.  ا��و�� ا���مية أو ا��دار

 األسباب السياسية -2 -6

تتع�ّ� بالبيئة السياسية، من حيث غياب أجهزة ا��قابة ا��ا�مة، و�دم وجود مؤّسسات مستق�ّ� 

 ي وا��ا�ي.��ك���ة الفساد ا��دار

 األسباب الهيكلية -3 -6

ية، و���ثّل �ي ضعف أجهزة ا��قابة ا��ا�لية وتضارب  وت�ّ� ا��سباب ا��تعلّقة بالبيئة ا��دار

ية  يع ا��هام وا��سؤوليات، ناهيك عن �دم و��ء القيادات ا��دار التعليمات أو �دم وضوحها، و�دم توز

العامّة،  قة ��ّجع ا��وّظف�ن ��� ا��روج عن أ���ق الوظيفةل��صل�ة العامّة، وغياب معاي�� ا����از ا��قي

ية ل��جهزة قد��ة هياك� وجودو��ل�  ا��اصل  ل�كب��ا التطور طول العهد و�� تواكب ��� تتغ�� �� ا��دار

ُ�كن أيضا أن نظيف ��ذه ا��سباب تل� ا��تعلّقة با��ج��ادات ا��اتية  اليوم �ي ا��دارة ا��ديثة. و�
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بتفس�� ا��نظمة والتعليمات �ي ظّل غياب النّص النظا�ي أو �دم وجود أد�ّ� ل��عام��ت �ي ل��وّظف�ن 

 ا��وا�� ا��كومية.

 األسباب القيمية -4 -6

 زع ا��ي�ي عند الفرد أو ا���مو�ة.ا��انب ا������ي والواضعف و���ثّل �ي 

 االقتصادية األسباب -5 -6

�واتب أو ا��جور، وفقدان مستوى ا� ا��قتصادية، مثل ���ّيوت��ّ ���و�ة ا��سباب ا��تعلّقة بالبيئة 

ية ب�ن الفقر  ا��وافز، ��ّ غياب العدا�� �ي ال��قيات، وقد أ�ّ�ت ا��راسات ا��يدانية ��� وجود ���قة قو

 من أسباب الفساد ا��ا�ي. امبا�� او��ا�� الفساد، حيث يُعت�� الفقر سبب

 البيولوجية األسباب -6 -6

يق �ي تل�  ا��سباب ا��تعلّقة بالفرد من حيث بنائه الف��ي وا��سمي، وما اكتسبه عن طر

 الوراثة، وتع�ّ� با��لفية السابقة ��ياته، وما ��كته من آثار ��� س���� وت��ّفاته.

 االجتماعية األسباب -7 -6

اد �اّصة س�ُ�اهم بعض النظم ا��جتماعية ا��توارثة �ي ا��ول النامية �ي وجود أبواب ��دوث الف

�ي ا��هاز ا��داري ل��و�� حيث تنت�� �ادات وتقاليد مثل تقد�� ا��دايا ل��ار ا��سؤول�ن ���صول ��� 

ية وا ُ�كن أن �موافق��م ��� أشياء ��� قانونية، ��� أّن الو��ءات العائلية والقبلية والعشا�� ية وا��ينية، � �هو

ض الب�� غا�� أو غفساد و��الفة القوان�ن، فض�� عن التتؤدّي إ�ى انتشار ا���اباة وا���سوبية، و�دوث ال

 ).2008عن كشف الفساد أو م��حقته أو تنفيذ ا���ك�م والعقوبات ��� الفاسد�ن(��دي عبد العظ��، 

 األسباب المركّبة -8 -6

�ي ا��سباب ال�ي تنشأ من ��اوج ا��سباب السابقة وتفا�لها، حيث ��عل دوافع الفساد معّقدة 

 التشخيص.وصعبة 
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 األسباب العاّمة للفساد -9 -6

) 2007الشيخ ( آل �ي دراسة ومن ا��سباب ا����ى ال�ي ��فع إ�ى ظهور الفساد وانتشاره، ما ذ��

 :) 2008(ا��هاي�ي، نو��ها فيما ي�� 

 ضعف ف��ة ا��صل�ة العامّة وما ��تبط ��ا من أهداف ر�مية؛ -

 ومقوّمات التنظ�� السل��؛تصم�� هياك� ب��وقراطية �� تقوم ��� أسس  -

-  َ  �؛�ِ ظَ الشعور بالق�� و�دم ا��طمئنان الو

جهزة ا��كومية بأّن هذه ا��جهزة أداة للتسلّط والسيطرة وليست أداة �شعور العامل�ن �ي ا� -

 ��دمة ا���تمع؛

يع وليس  - ك�� حجم القطاع العام، ممّا أدّى إ�ى ظهور الب��وقراطية ذات توّجهات تُع�ى بالتوز

 اج؛با��نت

ا��قلّيات العرقية والثقافية ال�ي ��ى نف��ا مظ��مة واعتقادها بأّن ممارسة الفساد هو الوسي��  -

 ���صول ��� ا��قوق؛

 ضعف الوازع ا��ل�� وا��ي�ي �ي النفوس؛ -

 غياب القدوة ود�اة ا�����؛ -

فساد ل�دم سّن القوان�ن والت��يعات الصارمة ا��صحوبة با����اءات الوقائية ���ّد من ظاهرة ا -

 و��ر�� كّ� صوره وأشك���؛

 �دم ا��ّدية �ي تطبيق ا��نظمة العقابية ��زم أو تطبيقها ��ك� انتقائي؛ -

ية؛ -  جهل ا��واطن�ن والعامل�ن �ي ا��جهزة ا��دار

 ضعف دور وسائل ا�����م �ي التوعية؛ -

 وتطو�� قدرا��م؛ �دم تأهيل القيادات -

 ضعف السلطة القضائية سيادة القانون؛ -

 ا���ل ا��ناسب �ي ا��ك�ن ا��ناسب.�دم وضع  -

 

19 
 



 تأثير الفساد اإلداري والمالي -7

 تأثير الفساد اإلداري والمالي على الجانب االجتماعي -7-1

، فينتج عن ذل� اهيؤدّي الفساد إ�ى �ل��� الق�� ا�����قية وا��جتماعية �ي ا���تمع و��ى ا��يار

دث عنه ذهاب لتطرّف �ي ا��راء وانتشار ا��ر��ة، ��� ����ز التعّصب وايا��حباط والسلبية ب�ن ا��فراد و 

 َ يط �ي معاي�� أداء الواجب الو تقلّص ت��، وظَ ا��هنية وفقدان قيمة العمل، والتقبّل النف�� لف��ة التفر

الق�� ا����ابية مثل : ق�� ا��صل�ة العامّة وا��شار�� والشعور ا����� وا��هتمام با��ّق العام، وتنشأ ���� ع��ا 

ق�� أ��ى ��ا ارتباط بعقلية السوق وا��نافع ا��اّصة ال�ي ��ضع ��عيار ال�كسب وا��شع والطمع، ��� أّن 

ار ا��قد ب�ن ا��جتما�ي وانتش الشعور بالظ�� هو ا��ي يصبغ ا��ياة العامّة فيؤدّي ذل� إ�ى ا��حتقان

 ،وانتشار الفقر، وازدياد ا���مو�ات ا��همّشة وا��ت��ّرة، �اّصة النساء وا��طفال والشباب ��ا�ح ا���تمع

نصوص القوان�ن  ، فيُستغ�ى عنو���وّل الفساد إ�ى س��ك مستّقر ومتعارف �ليه �ي ا��وا�� ا��كومية

ّ ا���وء إ�ى ا��ج��ادات الشخصية �ي تفس��ها ����اد ا����ّر للنفع  ي�� لشخ�� و�دمة اوالت��يعات و

 .مصا�� ا��فسد�ن

 تأثير الفساد اإلداري والمالي على التنمية االقتصادية -7-2

لثانية : ال�كفاءات او ،ا��وارد الطبيعية ، ا��و�ى :هامّت�ن يقوم ��� رك��ت�نإّن ا���و ا��قتصادي 

ية، عية �ي ��� منفعة يوالفساد يقوّض هذه ا��وارد و��ت��فها ��ك� خط��، حيث ��هب ا��وارد الطب الب��

بالتبذ�� وا��خت��س وا����ال وال��ب، يُضاف إ�ى ذل� أّن ا��دمات ال�ي تنشأ �ي وسط الفساد ���و ��وّا 

هّشا، ��ّن السلع وا��دمات ال�ي يقّد��ا ا��ستثمار ��تفع تك�ليفها، ��ن العادة ما تُضاف ا��شاوى 

 والعمو��ت إ�ى أسعار السلع أو ا��دمات ا��قّدمة.

 ) :2008ومن نتا�ج الفساد السلبية ��� التنمية ا��قتصادية (ا��هاي�ي،  

الفشل �ي �ذب ا��ستثمارات ا��ارجية، وهروب رؤوس ا��موال ا���لّية، ��ّن الفساد ��نع  -

ال�ي �ُ�ّك� ��طا أساسيا لبقاء ا��ستثمارات ا���لّية وقدوم ووجود بيئة ��ّة تنافسية 

 ؛يؤدّي إ�ى انتشار البطا�� والفقر وتقليص فرص العملا��ستثمارات ا��جنبية، وهذا 
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ية العامّة، وارتفاع الك�فة ا��ادّية  - يع التنمو هدر ا��وارد لسبب ��ا�ل ا��صا�� الشخصية با��شار

 ؛ال�كب��ة ��� ا��زينة العامّة

 ؛الفشل �ي ا��صول ��� ا��سا�دات ا��جنبية لسوء �معة النظام السيا�� -

 اة �ي شغل ا��ناصب.��وز ا���ابو لغياب التقد��  نظراوا��قتصادية الع��ية وا��هنية  ��رة ال�كفاءات -

 ي على النظام السياسي واالستقرارثير الفساد اإلداري والمالأت -7-3

ي��ك الفساد آثارا سلبية خط��ة ��� النظام السيا�� سواء من حيث ��عيته أو استقراره أو �معته، 

يؤدّي ذل� إ�ى ، و من ا��و�� هو هيب��ا حيث يضعف ا����ان ��بدأ سيادة القانونأّول ما ��ّس الفساد و

 حوّلتانتشار ا��حباط ب�ن ��ا�ح ا���تمع والعنف، والعنف ا��ضاد، وظهور ا���ا�ات ا��تطرّفة �ي أفك�رها ل

ُ�كن تلخيص هذه ا��ثار فيما ي هذه ا��فك�ر إ�ى س��ك مُد�ّ� (ا��هاي�ي، � �بعد رف��ا ل��اقع ا��ُعاش. و�

2008 ( : 

ي ��تّع النظام با����وقراطية، وقدرته ��� ا���ام حقوق ا��واطن�ن ا��ساسية، و� يؤ�ّ� ��� مدى -

ية ا�����م، ��� م ية الوصول إ�ى ا��ع��مات و��ّ قّدم��ا ا��ّق �ي ا��ساواة وتك�فؤ الفرص و��ّ

 ��ّد من شفافية النظام وانفتا�ه.

ية م��ا طبقا ��صا�� ��صية، ومن دون ��ا�اة ا��صل�ة يؤدّي إ�ى اّ��اذ القرارا - ت ح�ّى ا��ص��

 العامّة.

 ذ.يقود إ�ى ال��ا�ات ال�كب��ة إذا ما تعارضت ا��صا�� ب�ن ا���مو�ات ا���تلفة وب�ن أ��اب النفو -

 .السياسية الو��ءات ��اء نتي�ة السيا�� النفاق من جو ��� يؤدّي إ�ى -

يعزّز دور ا��ؤّسسات يؤدّي إ�ى ضعف ا��ؤّسسات  - العامّة، ومؤّسسات ا���تمع ا��د�ي، و

 التقليدية، ممّا ��ول دون وجود حياة د��وقراطية.

�ُ��ء إ�ى �ُمعة النظام السيا�� و���قاته ا��ارجية �اّصة مع ا��ول ال�ي ��كن أن تقّدم ا��عم  -

 سا�دا��ا.��نح ما��ادّي ��، و��ك� ��عل هذه ا��ول تضع ��وطا قد ��ّس ��يادة ا��و�� 

 يُضعف ا��شار�� السياسية نتي�ة غياب الثقة با��ؤّسسات العامّة وأجهزة ا��قابة وا��ُساء��. -
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يخرجها ذل� عن ف��� ��عل وسائل ا�����م ا���تلفة مُتكيِّفةً مع ا��تطلّبات ا��اّصة ل��فسد�ن،  -

 ).2011دورها �ي التوعية و��اربة الفساد (معا��ة، 

 التنظيمات المحلّية والمنظّمات العالمية للفساد مكافحة -8

يقيا وآسيا، وا��ول ا��تطوّرة � ا��ول الفساد مشك�� �ا��ية، تُعا�ي م��ا ي أوروبا ا��ت�لّفة �ي إفر

و��ق آسيا و�مال أ��يك�، و�� شّك أّن القطاع العام الصا�� هو ما ك�ن نتي�ة ا��ستقرار السيا�� 

ية  ُ�ارس دور ا��قابة وا��صل�ة ا��ش���� و��ّ ا�����م وا��ع��مات، ووجود مؤّسسات ا���تمع ا��د�ي ��ّة �

�ا والنصح. ��� أّن للفساد �ي ا��ول ا��ت�لّفة أبعادا دولية، وال�ي تؤ�ّ� ��� نتا�ج دول ال��تيب العا�ي، طا�

�ؤّسسات ا��الية ا� أّن ا��شاوى تقّدم من ��ن ال��ك�ت ا��ولية، وال�ي مقرّها ا��ول الغنية، ��� تتغا��

ّبو��ا �ا���ن ��فون ا��موال ��� ال��عية  العا��ية عن بعض ا��سؤول�ن الفاسد�ن �ارج  ��تثمرو��ا�ّ و��ر

يا والفلبّ�ن، و��ل�  )17( ��فالب��د، فتساهم هذه ا��ؤّسسات �ي ��ب ا���ْ من ا��ول النامية مثل �����

 ��� من فقر ا��واطن.�ُ��ّل العمل ا����ا�ي ل��سؤول�ن الفاسد�ن و�

وأشار السيّد أك��ي مونا نائب رئيس منّظمة الشفافية ا��ولية ��� أّن اس���اع ال��وات ا����وقة 

يقول :  ا��ول الغنية  نمن �� ةانتقادات ا��ول الفق�� «موضوع آ�� ��تاج إ�ى مبادرة ا��ول ا��تطوّرة، و

(ا��هاي�ي،  »�� ���تّع با��صداقية، فا��ؤّسسات ا��الية �ي ا��ول الغنية، ���ب ��وات مواط�ي ا��ول الفق��ة 

2008.( 

من أ�ل ذل� تك�تفت ا��هود ا���لّية وا��ولية ��ك���ة الفساد ��� القوان�ن الوطنية وا��تفاقيات 

ا��عاي�� ا��ولية  افعه والوسائل ال�كفي�� ��عا��ته، وا��ستفادة منودو هلوقوف ��� أسبابواا��ولية وا��قليمية 

ي لها ال�ي تضعها ا��نظمات العا��ية �ي هذا السبيل، ولعّل ال��ام ا��ول با��تفاقيات ال�ي صادقت �ل��ا و��و

يعية ��ا نفاذ �ي نظا��ا القانو�ي ا��ا��� ��ّقق مبدأ التعاون ا��و�ي والتعا�� والت اسق ب�ن نإ�ى صيغة ���

 ).2011ا��نظمة القانونية �ي العا�� ��واجهة ا��شاك� ا��تعلّقة بالفساد (مطر، 
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 مة الشفافية العالميةمنظ -8-1

م وفقا للقانون ا����ا�ي، وقد عُقد مؤ��رها التأسي�� �ي ��ل�ن 1993تأّسست هذه ا��نّظمة سنة 

وَلِية  : ��ت شعار �� ا��كومية ال�ي �ا��ّ��اد العا��ي ضّد الفساد، وتُعت�� هذه ا��نظمة من ا��ؤّسسات ا��ّ�

اكتسبت ��رة �ي ��ل استط���ات الفساد، وت�ّ� �اليا فرو�ا �ي ��ع�ن دو�� وأما���ا العامّة �ي ��ل�ن 

ُ هذه ا��نّظمة تُع�ى �ي أ��انيا.  ��ا س��راقبة الفساد وا��ّث ��� ��اربته وت يا عن الفساد �ي العا��صدر تقر ، نو

ِي�ن وموّظف�ن �ي القطاع العام �ي  )18( بناء ��� مع��مات تقوم ���ميعها من ر�ال أ��ال وباحث�ن دَيْون

ي كّ� دو�� من ���ل ��ر���ا �ي التعام��ت اليومية، ��ّ تقوم ���ليل تل� ا��ع��مات والبيانات وتلخي��ا �

 للفساد �ي القطاع ا��اص. تقر�� سنوي، و�� تتعرّض

 ) :2011وقد ارت�� ��ل هذه ا��نظمة ��� ���� من ا��بادئ والقوا�د ك�ن أ��ّها (مطر، 

ة دا�ل ���� �ا��ية، ���اوز النظم السياسية وا��جتماعية وا��قتصادي اعتبار ا��ر�� ضدّ الفساد -

 ا��و��؛

ية  - ستوى ا����ّ�، والشفافية وا��ساء�� ��� ا��ا��هتمام ��بادئ ا����وقراطية وا��شار�� وال������

 و��اوز ا�����اءات ا��زبية الضيّقة �ي ا��دارة وا����؛

 التسل�� بوجود أسباب مادّية وأ���قية تقف وراء ظاهرة الفساد؛ -

إدراك أّن ��اطر الفساد تنطوي ��� طبيعة �ا��ية متعّدية ا��دود ا��قليمية لكّ� دو��، فيجب  -

 تأ�ذ طبيعة تل� الظاهر نف��ا؛مك�����ا بوسائل 

 ا��ي ��يط بالفساد؛ ا���اق �دار الصمت -

يفه، وال�كشف عن أو�ه النقص �ي ا����اءات ال�ي  - إدراك واقع الفساد إدراك� مش��ك� وتعر

 �ُّ��ذ ضّده ��� الصعيد�ن القو�ي وا��وَ�ي.

ا������ من أ�ل  ا��ناخ) إ�ى إ��اد 1994سنة وقد سعت ا��نّظمة منذ مؤ��رها السنوي ا��ّول (

التعاون ا��ي يتّ�� بالشفافية، و�� يكن من ��امّ ا��نّظمة ال�كشف عن الفضا�ح والت���� ��ا، فتل� ��مّة 

�� أنظمة ��ّكن  الص�افة والقضاء، أمّا ��مّة ا��نّظمة فهي ��ليل ا��ا��ت ال�ي يكشف النقاب ع��ا، وتطو

ن ي موقف ��ّك��ا من ا��ديث مع ��يع ا��طراف (ا��اش�، ممّا جعلها �من منع الفساد �ي ا��ستقبل
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���ت ا��نظمة ����ة للفساد متدرّ�ة تبعا ل��راتب  1995وا��ر���ن والسلطات ا��تخّصصة)، و�ي �ام 

أصدرت فهرس ا��اش�ن، بتسلسل ��اتب الب��ان  1999تقّدم ف��ا ا��ول ال�ي ك�نت مصابة بالفساد، و�ي 

�� العا��ي  2001، و�ي سنة ة ��فع ا���� �ي الب��ان الناميةال�ي تعدّ ��ك���ا مستعدّ  أصدرت ا��نّظمة التقر

عن الفساد ا��ي ي�ّ� مواقع الفساد ��� النطاق العا��ي، وتقوم منّظمة الشفافية العا��ية �إصدار هذا 

ية منذ �ام   قطا�اتح�ّى ا��ن، و���ّ� �ي كّ� �ام ��� قطاع حيوي ��ّم من  2001التقر�� بصفة دور

، وقد أ��أت ��� �ّ� السن�ن سلس�� من الطرائق يأ�ي �ي مقّدم��ا ا��يثاق ا��اّص )2011ا��و�� (مطر، 

با��ستقامة ومبادئ العمل والت�ارة من أ�ل مواجهة ا��شوة، نو�� هذه ا��بادئ فيما ي�� (مطر، 

2011(: 

يق الوسطاء أي نوع - با��ال أو  من ا��شوة لن يقبل ممثّل ر�مي للسلطة، مبا��ة، و�� عن طر

ا��دايا أو ا���يل أو أي ��ايا أ��ى، لنفسه أو ��ي فرد أو منّظمة أو طرف ثالث، ممّن ��م 

 ���قة بتقد�� العطاء أو يطلبه أو يتيح لنفسه، �ي مقابل ذل� ��ايا معيّنة �ي إطار ��لية تقد��

 العروض؛

ية ال��ستتو�ّى ا��هة ا��تخّصصة جعل ��يع ا��ع��مات  - ية وا������ة، الِصنْعِية والقانونية وا��دار ور

 حول ا����وع ا��اري تنفيذه، أو ا����وع ا��طروح �ي ا��ناقصة، مكشوفة للناس ��يعا؛

ية تصل إ�ى أ��ي مقّد�ي العروض أو أطراف  - لن ��ع أي ممثّل ���هة ا���مية ا��ع��مات ال��ّ

 ض أو أ�د أطراف العرض ��يّة ��� م��و�ة �يالعقد، أي ا��ع��مات ال�ي تتيح ��قّدم العر

 إطار ��لية ا��ناقصة أو تنفيذ الصفقة أو عقدها؛

 ا���ن ��م ���قة بعملية مقّدم العرض، أو ��قيقه، و���ام العقد سوف كّ� ممث�� ا��هة ا���مية -

يع التك�يف. و�نّه ��ن ا��رغوب فيه إ�ى  ق�� أيكشفون عن كّ� تنازع ب�ن ا��صا�� �ي إطار توز

يقة ذا��ا، ق�� ��وا��م، مث��ا تظّل مكشوفة ق�� ��وات أفراد  ا��دود أن تظّل مكشوفة، بالطر

 أ��هم.
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 الفساد اإلداري لمكافحةحدة اتفاقية األمم المت -8-2

ية والتطوّر ا��جتما�ي  إّن ��يع ا��ول �ُ�رك خطر الفساد ومدى تأث��ه ��� التنمية الب��

يض ا�����ق،وا��قتصادي والسيا��   و��د��ه ا��ا�� ��ستقرار ا���تمعات وأم��ا وتعطيل ا���ك�م وتقو

بيان  ���ل نم وقد تب��ر هذا ا��دراك ��� شك� ���و�ة من القوان�ن ا��ولية ال�ي تناولت موضوع الفساد

 �ولي�ن.�خطره وسبل الوقاية منه بفعّالية من دون ا��ساس بالسيادة الوطنية و�من أطر التعاون والتك�مل ا

من  ��وفاوقد �اءت نتي�ة  »اتّفاقية ا��مم ا��تّ�دة ��ك���ة الفساد  «وأ��ز هذه ا��طر �ي 

است��اء الفساد وب���ه �ّدا مقلقا ل�كث�� من ا��ول، ونتي�ة ا��هود ا��ثيثة ال�ي قاد��ا ا��مم ا��تّ�دة 

 اد بصورة فعّا��.ووك�����ا من أ�ل الوصول إ�ى إطار �امع ��كن من ����� مك���ة الفس

وقد سبق هذه ا��تفاقية �دد من الوثائق ال�ي صدرت عن ا��مم ا��تّ�دة، م��ا قرار ا���عية العامّة 

تّفاقية ا��مم ا «ا��ي اعتمد ا��دّونة ا��ولية لقوا�د س��ك ا��وظف�ن العمومي�ن، والقرار ا��ي اعتمد 

ات الفاسدة قراران الصادران ��أن منع ومك���ة ا��مارسوال » ��� الوطنية ا��تّ�دة ��ك���ة ا��ر��ة ا��نّظمة

يل ا��موال ا��تأتّية من مصدر ��� م��وع و��ادة تل� ا��موال   .م)2008(الفارس، و��و

م قرّرت ا���عية العامّة ل��مم ا��تّ�دة إ�داد اتفاقية دولية ��ك���ة الفساد 2000و�ي د��م�� سنة 

��يث ي��ّ التفاوض حو��ا  »ا��مم ا��تّ�دة ��ك���ة ا��ر��ة ا��نّظمة ��� الوطنية  اتّفاقية «تكون مستق�ّ� عن 

��ا عن  ووضعها �ي فيينا (ا���سا) ��� ��نة ��ّصصة ��ل�. وقد ُشّك�ت ��نة لصيا�ة ا��تفاقية، رفعت تقر

أكتو�� سنة  31م موصية باعتماد نّص ا��تفاقية، و�ي 2003أ��ا��ا إ�ى ا���عية العامّة �ي أكتو�� سنة 

لتوقيع �ل��ا �ي وفتحت باب ا »اتّفاقية ا��مم ا��تّ�دة ��ك���ة الفساد  «اعتمدت ا���عية العامّة  2003

��ا (ا��كسيك) ب�ن  ، ود�لت 2005د��م��  11إ�ى  09مؤ��ر التوقيع السيا�� ا��فيع ا��ستوى �ي م��

 م).2008و�� (الفارس، د 104م وك�ن �دد ا��طراف ف��ا 14/12/2005��ّ� النفاذ �ي 

تتألّف هذه ا��تفاقية من مقّدمة و��دى وسبع�ن مادّة مقّسمة ��� ��انية فصول، تناول الفصل 

� الثا�ي م��ا، التداب�� الوقائية الواجب تبنّ��ا ل��قاية من الفساد، و��جيع التعاون ا��و�ي، و��سيخ الق�

فساد، وقد ء�� وقيام هيئات متخّصصة ��ك���ة الا��ضادة للفساد، و��جيع ال��اهة والشفافية وا��ُسا
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خّصصت ا��تفاقية مادّة ك�م�� ومفّص�� لتداب�� منع غسيل ا��موال وا��طوات الواجب اّ��اذها �ي هذا 

 ا���ال.

وتناول الفصل الثالث ��ر�� أشك�ل الفساد ��شوة ا��وّظف�ن العامّ�ن وا��خت��س وغسل 

أمورا إ��ائية �د��ة ك�����حقة وا��قاضاة  يضاألعدا��، وقد �ّ� العا��ات ا����امية، و��اقة س�� ا

وا��زاءات والتجميد وا���ز وا��صادرة و��اية ال��ود، وا�����اء والض�ايا و��اية ا��بلّغ�ن، والتعاون ب�ن 

 ك�فّة السلطان ا��عنية ��ك���ة الفساد.

�كوم �ل��م، ن ونقل ا����اص ا��أمّا الفصل ا��ابع فقد تناول التعاون ا��و�ي و��ل�� ا���رم�

وا���ك�م ال�ي تتع�ّ� با��سا�دة القانونية ا��تباد��، والتعاون �ي ��ال إنفاذ القانون و���ها من مستلزمات 

��ازالتعاون ا��و�ي الفعّال �ي هذا الشأن. ومن ���ل ما سبق ��كن أن  يما ي�� أ��ية هذه ا��تفاقية ف إ

 م) :2008(الفارس، 

دو��  128��ّ إ��از ا��تفاقية بصورة توافقية بعد جهود مكثّفة، ومفاوضات حثيثة شارك ف��ا زهاء  أّو�� :

 ؛و���و�ة كب��ة من وك���ت ا��مم ا��تّ�دة، ومنّظمات �كومية دولية، ومنّظمات ��� �كومية

ّجع ا��هود الوطنية �ثانيا : تأ�ي ا��تفاقية لت��� سلس�� من القرارات وا��تفاقيات ا��ولية ال�ي سبق��ا و�

 ؛وا��ولية ��ك���ة الفساد

يعية و��� يعية،  ثالثا : ا��تفاقية ��ثّل ��طيطا شام�� ��ك���ة الفساد تعتمد ��� ���و�ة من التداب�� الت�� الت��

وتن�� لنف��ا آلية ��راقبة التنفيذ من ���ل مؤ��ر ا��ول ا��طراف، و����دف ��قيق التعاون القضائي 

 ؛��صعدة ��ك���ة الفساد��� ك�فّة ا

ن تطوّرا هاما �ي تار�خ ا����انية، من حيث التوّصل إ�ى توافق دو�ي حول �دد م رابعا : ��ثّل ا��تفاقية

 ؛����� العمل �ي مك���ة الفساد يا��فاه�� ال�

ية ا��ولية ��اهية التداب�� وا����اءات الواجب اّ��اذها ��ك���ة الفساد  ؛�امسا : ��ّسد ا��ؤ

 ا : ا�ّ�ا��ا �إ��اءات للتجر�� والعقاب �اّصة �ي القطاع ا��اص.سادس
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ومن أهّم ما تضمّنته ا��يبا�ة تأكيدها ��� أّن منع الفساد والقضاء �ليه مسؤولية تقع ��� ك�هل كّ� 

 ا��ول، مع تظافر جهود ا���تمع ا��ه�� وا��نّظمات ��� ا��كومية ومنّظمات ا���تمع ا��د�ي.

 في مكافحة الفساد لمساعدة الدول النامية الدولي الحازبرنامج  -8-3

 من دفا�� ك�ن وقد التنمية، ��ال �ي تعمل ا��ت�ّدة ا��مم �ي وك��� هو ا��و�ي )19( ا��از

يل، أ�ل ي�التنمية  ��� ��ا�د الضخمة، عيا��شار  إ��از �ي إليه ا��نضمّة ا��و�� مسا�دة إ��ائه  وذل� طو

يق عن  العا��ية ا��رب بعد العمل ��أ وقد ا��و�ي، ل��كتتاب قروض سندات إصدار أو ا��قراض طر

 .ا��رب هذه �ي ��قها ا��ي ا��مار بعد أوروبا إ��ار �ي با��سا�دة الثانية

��ئت وقد  ابعةت و�ي»  ا��ؤّسسية ال��اهة إدارة«  �ُ�مّى مستق�ّ� �اّصة و�دة م2001 �ام �ي أ�

 اد�اءات أية عن فض�� ،ا��از ��ليات �ي فساد بوقوع ا��دّ�اءات �ي بالتحقيق وتقوم ا��و�ي ا��از ��ئيس

ّ  ،ا��از موظ�� ��ن من الس��ك سوء ��أن  ��ّ��اذ ا��از إدارة �ىإ التحقيقات تل� نتا�ج �إ�ا�� تقوم ��

يُقّدم الشأن، هذا �ي يلزم ما  فساد أو يالاحت أ��ال بوقوع ��اعم عن ل��ب��غ السبل من العد�� ا��از و

يع �ي ا���الفات من ذل� ��� أو -704-1( ��با��ا ا��ات�� ل��تصال دو�ي خطّ  م��ا ��وّ��ا، ال�ي ا��شار

556-70461( 

�ا�� تتع�ّ� ��زاعم وقوع  3000ومنذ إ��اء هذه الو�دة قامت ��با��ة التحقيق �ي أك�� من 

أ��ال احتيال أو فساد أو ��� ذل� من ا��فعال، ونتج عن هذه التحقيقات أن فرض ا��از ا��و�ي 

 ، وقد يقوم مكتب نائب ا��ئيس لشؤون ال��اهة عند ال��ورة،���� و��صا 351عقوبات ��� أك�� من 

يقّدم  �إ�ا�� نتا�ج ��قيقاته إ�ى سلطات ا��دّ�اء �ي الب��ان ا��عضاء ا��عنية ����اذ ا����اءات ال��زمة، و

�� ��اب�� مك���ة الفساد �ي  �اليا ا��شورة �ي إطار ا��ستفادة من التحقيقات السابقة، وذل� بغرض تعز

يع و��داد ال��ا�ج. ، مسعود( يما ي��ف وأس��ا ا��و�ي ا��از ��ّططات أهداف تلخيص ��كن تصم�� ا��شار

2007 (: 

يع �ي الفساد من ا��د -  ��ء قبل مسبقة رةبصو الفساد أخطار تقد�� ���ل من ��ا��وّ  ال�ي ا��شار

يع، �� والفساد، ا��حتيال ��اعم �ي بفا�لية والتحقيق ا��شار  وا����اف، ��قابةا عن��ي وتعز
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يادة مع  ا��از ات��لي ��صد �ارجية أطراف وقيام ا��ع��مات، عن ا��فصاح ��� ال��ك�� ز

 ؛ا��و�ي

 وا��تعددة لثنائيةا ا����ائية وا��ؤسسات ا��ا��ة وا��ول ا��و�ي ا��از ب�ن التنسيق مستوى رفع -

 لسياسيةا ا���ا��ت ش�ى �ي النامية ل��ول ال��زمة ا��ص��ح ��ا�ج دعم ��ال �ي الطرف

ية، وا��قتصادية يع،ا��ش ��اية و�مان الشفافية، ��س�ن ��� ��ا�د ��ا وا��دار  القانون وتفعيل ار

 ؛ا���اسبة وآليات

- ��  و��ضع الشفافية،ب ف��ا تت�� مؤسسات وبناء النامية، ا��ول �ي الفساد مك���ة نظم تطو

 ا��كومات مع ل�ذ لتحقيق ا��و�ي ا��از ��مشار  تقت�� أ�� ��� التخطيط نصيو . ل��ساء��

 السلطة تتبع �� ؤسساتم ت��ّ  ا��قيقية، ا��صا�� أ��اب من ب��ةك ���و�ة ا�ى تتعداها بل فقط،

َ  مثل التنفيذية َ ا��  ��د�ي،ا ا���تمع ومنظمات ا��اص، والقطاع القضائية، وا��يئات ،)20( اباتن

 .ا�����م ووسائل

 من الفساد، ��اربة �ي ا��اص القطاع ����اك فا��� آليات ���د�� الشأن هذا �ي التخطيط ����و 

 ا��فصاح لضمان ��مة �ي ال�ي والشفافية، التنافسية و�مان ا��ل�كية حقوق ��اية �تهك��  ال��ام ���ل

ية القرارات ا��اذ ��� ا��ستثمر�ن ومسا�دة ا��ع��مات، عن  .)2007، مسعود( السليمة ا��ستثمار

يادة ا�ى ذاته الوقت �ي تخطيطال �عو� ���  ا���تمع ��ؤسسات البنك يقد��ا ال�ي والفنية ا��الية ا��نح ز

ية قدرا��ا بناء من ���كن ح�ى ا��د�ي،  ا��دارة أنظمة تطو�� ��ال �ي أدا��ا و��س�ن والتنظيمية، ا��دار

 ا��اصة �تكوال��  ا��كومية ا��جهزة ��ساء�� فا��� وسي��ك والعمل النامية، ا��ول �ي وا��دنية العامة

يق من ، مسعود( الفساد أشك�ل �ك ���اربة ضاغط �ام رأي وتكو�ن وا��تصال، ا�����م وسائل طر

2007(. 

 صندوق النقد الدولي -8-4

ظهرت مك���ة الفساد عند صندوق النقد ا��و�ي �ي مدّونة ���ل ا�� : مُدّونة س��ك صندوق النقد 

م) 2001��ّ ��د���ا �ي �ام  وقدم 1998ا��يّدة ��أن الشفافية ا��الية (الصادرة �ي �ام  ل��مارساتا��و�ي 

ية �ي :  وال�ي ��تند إ�ى أربعة مبادئ جوهر

28 
 



 ؛وضوح ا��دوار وا��سؤوليات -

 إتا�ة ا��ع��مات للعامّة؛ -

 ��ليات ا����انية ا��فتو�ة؛ -

 �مانات ال��اهة. -

 الفسادظاهرة جهود الجزائر في مكافحة  -8-5

�� منّظمة الشفافية العا��ية، تُعت�� ا��ول العرب ال�ي ينت�� ف��ا  ية من ب�ن أك�� ا��ولحسب تقر

ْ �َ  300الفساد، وقد بلغت ا��موال ا��هرّبة أز�� من  ، ممّا يو�ي بأّن الفساد �ي 2006ف دو��ر ���ل ل

د احتلّت ا��ستثناء، و���ي ��وجب قوان�ن وتنظيمات، وق �اهذه ا��ول أصبح القا�دة والشفافية وال��اهة �

دو�� أ�خضعت ل��راسة  158�من  »مؤ�ّ� الفساد ل��ول ا��صّدرة  «ا��زا�� ��تبة ��� م��ّفة �من 

، و��ل� اقتسمت 97��ت�ّ� ا��رتبة  2005نقطة من ع��ة سنة  2,8وا��راقبة، حيث ��ّصلت ا��زا�� ��� 

ق دول ��بت ف��ا ا��شوة وسوء التسي�� أطنا��ما، مثل مدغشقر وم��وي وموزنبيا��زا�� هذه ا��رتبة مع 

�ي ذيل قا��ة ا��ول  2004وسنة  2003�بيا ومونتينيغرو، ���ا أّن ا��زا�� �اءت �ي ال��تيب سنة �و

 ،العربية، ��� توّصلت ا��نّظمة إ�ى أّن ا��زا�� تتعامل مع أك�� ا��ول ا��عروفة ��فع ا��شاوى. (�ليل

2009.( 

قم أصدر ا����ّع ا��زا��ي قانون مك���ة الفساد رمن أ�ل مك���ة الفساد والتصّدي إ�ى أخطاره، 

م نّص �ي مادّته ا��و�ى ��� 2006ف��ا�� لسنة  20ا��وافق ليوم  1427��رّم  21ا��ؤرّخ �ي  06/01

 أنّه ��دف إ�ى : أهداف هذا القانون، حيث قرّر

�� ال��اهة وا��سؤولية  -  والشفافية �ي ��ي�� القطا��ن العام وا��اص؛تعز

���يل ودعم التعاون ا��و�ي وا��سا�دة الِصنْعية من أ�ل الوقاية من الفساد ومك���ته، ��ا �ي  -

 ذل� اس��داد ا��وجودات.

�ي�� حيا��م ا��هنية و�ي � ، أنّه �ُ�ا�ى �ي توظيف مست�د�ي القطاع العامافت ا��ادّة الثالثةضأوقد 

 لتالية :القوا�د ا
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 مبادئ الن�ا�ة والشفافية وا��عاي�� ا��وضوعية، مثل ا��دارة وا��نصاف وال�كفاءة؛ -

ا����اءات ا��ناسبة ��ختيار وتكو�ن ا��فراد ا��رّ����ن لتو�ّي ا��ناصب العمومية ال�ي تكون أك��  -

 ع�ضة للفساد؛

يضات ك�فية؛ -  أ�� م���� با��ضافة إ�ى تعو

يه م����ة ���ك�ن ا��وّظف�ن العمومي�ن من ا��داء الصحيح واإ�داد ��ا�ج تعليمية وتكوينية  - ل��

 ؛والسل�� لوظائفهم، و�فاد��م من تكو�ن متخّصص ���� من وع��م ���اطر الفساد

��ا  ووفقا ل��ادّة الثامنة من القانون فإنّه يل��م ا��وّظف العمو�ي بأن ����� السلطة ا��ئاسية ال�ي ��ضع

ك� مع ا��صل�ة العامّة، أو يكون من شأن ذل� التأث�� ��� ممارسته ��هامّه �� إذا تعارضت مصا��ه ا��اّصة

�ادي، ��� تضمّن القانون ��� وجوب أن تؤّسس ا����اءات ا��عمول ��ا �ي ��ال الصفقات العمومية 

يفة و��� معاي�� موضوعية.  ��� قوا�د الشفافية وا��نافسة ال��

 ��صوص :و��ب أن تُ��ّس هذه القوا�د ��� و�ه ا

��ام الصفقات العمومية؛ -  ���نية ا��ع��مات ا��تعلّقة �إ��اءات إ

 ا���داد ا��ُسبق ل��وط ا��شار�� وا��نتقاء؛ -

��ام الصفقات العمومية؛ -  معاي�� موضوعية ودقيقة ��ّ��اذ القرارات ا��تعلّقة �إ

��ام الصفقات العمومية. -  ممارسة كّ� طرق الطعن �ي �ا�� �دم ا���ام قوا�د إ

�� الشفافية وا��سؤولية والعق��نية �ي ��ي�� ا��موال الع��  مومية� ��ب أن �ُّ��ذ التداب�� ال��زمة لتعز

 يذها.طبقا للت��يع والتنظ�� ا��عمول ��ما، و�� ���ا ��� مستوى القوا�د ا��تعلّقة �إ�داد م��انية ا��و�� وتنف

القانون أّن من  ضمّنت ا��ادّة السابعة منوفيما يتع�ّ� ��دّونات قوا�د س��ك ا��وّظف�ن العمومي�ن ت

أ�ل دعم مك���ة الفساد، تعمل ا��و�� وا���الس ا��نتخبة وا���ا�ات ا���لّية وا��ؤّسسات وا��يئات العمومية 

و��ا ا��ؤّسسات العمومية ذات النشاطات ا��قتصادية، ��� ��جيع ال��اهة وا��مانة و��ا روح ا��سؤولية 

�ا، �� ���ا من ���ل وضع مّدونات وقوا�د س��كية ��ّدد ا��طار ا��ي يضمن ب�ن موّظف��ا ومنتخب�

يه وا������ ل��ظائف العمومية والعُهدة ا�����ابية.  ا��داء السل�� وال��
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و��ضفاء الشفافية ��� كيفية ��ي�� الشؤون العمومية، يتع�ّن ��� ا��ؤّسسات وا��دارات وا��يئات 

 العمومية ا��ل��ام أساسا :

ية؛ -  بتبسيط ا����اءات ا��دار

 بن�� مع��مات ��سيسية عن ��اطر الفساد �ي ا��دارة العمومية؛ -

 با��دّ ��� ع�ائض وشك�وى ا��واطن�ن؛ -

 بتسبيب قرارا��ا عندما تصدر �ي ��� صا�� ا��واطن، وبتبي�ن طرق الطعن ا��عمول ��ا. -

وفقا  )ات ا��هنةأ���قيل��ِ�ابة (��� أنّه لتحص�ن سل� القضاء ضّد ��اطر الفساد، توضع قوا�د 

ية ا��فعول. ُ  للقوان�ن والتنظيمات والنصوص ا����ى السار ّ��ذ ��اب�� ��نع وفيما يتع�ّ� بالقطاع ا��اص �

ض��ع القطاع ا��اص �ي الفساد، والنّص عند ا��قتضاء ��� ��اءات تأديبية فعّا�� وم����ة وردعية 

 : )2011مطر، ( أن تنّص التداب�� ا��ذكورة، �� ���ا ��� التا�ي ت��تّب ��� ��الف��ا. و��ذا الغرض ��ب

�� التعاون ب�ن ا��جهزة ال�ي تقوم بال�كشف والقمع و�ِ�انات القطاع ا��اص ا��عنية؛ -  تعز

تعز�� وضع معاي�� و���اءات بغرض ا��فاظ ��� ��اهة ��انات القطاع ا��اص ا��عنية، ��ا �ي  -

ل قيام ا��ؤّسسات وكّ� ا��هن ذات الص�� ��مارسة ��اطا��ا ذل� مدّونات قوا�د الس��ك من أ�

ية ، ل��قاية من تعارض ا��صا�� و��جيع تطبيق ا��مارسات الت�ادية و����ة وسليمة بصورة �ار

 ا��سنة من طرف ا��ؤّسسات فيما بي��ا، و��ا �ي ���قا��ا التعاقدية مع ا��و��؛

�� الشفافية ب�ن ��انات القطاع ا��اص؛ -  تعز

 قاية من ا��ست�دام السيئ ل����اءات ال�ي تنّظم �ِ�انات القطاع ا��اص؛الو -

 ��قيق دا��� ��سابات ا��ؤّسسات ا��اّصة. -

و��ب أن �ُ�اهم معاي�� ا���اسبة و��قيق ا��سابات ا��عمول ��ا �ي القطاع ا��اص �ي الوقاية من 

 ) :2011الفساد وذل� ��نع ما ي�� (مطر، 

 ا��فا��؛مسك حسابات �ارج  -

 إ��اء معام��ت من دون ��و���ا �ي ا��فا�� أو من دون تبيي��ا بصورة وا��ة؛ -
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��جيل نفقات و��ية، أو قيد ال��امات مالية من دون تبي�ن غ���ا ��� الو�ه الصحيح،  -

 است�دام مستندات ��يّفة؛

لت��يع والتنظ�� اا��ت��ف العمدي ��ستندات ا���اسبة، قبل ا���اء ا���ال ا��نصوص �ل��ا �ي  -

 ا��عمول ��ما.

من ناحية أ��ى ��ب ��جيع مشار�� ا���تمع ا��د�ي �ي الوقاية من الفساد ومك���ته بتداب�� مثل 

 ) :2011(مطر، 

 اعتماد الشفافية �ي كيفية ا��اذ القرار، وتعز�� مشار�� ا��واطن�ن �ي ��ي�� الشؤون العمومية؛ -

ية و��سيس - بو  ية ���اطر الفساد ��� ا���تمع؛إ�داد ��ا�ج تعليمية و��

مع ��ا�اة ��مة  ،��ك�ن وسائل ا�����م وا���هور من ا��صول ��� ا��ع��مات ا��تعلّقة بالفساد -

ا��ياة ا��اّصة و��ف ا����اص و��ام��م، و��ا مقتضيات ا��من الوط�ي والنظام العام وحياد 

 القضاء.

تنشأ  ّصه ��� أنّ اد ومك���ته، وذل� بناية من الفسهذا وقد تضمّن القانون إ��اء ا��يئة الوطنية ل��ق

 ��ال.هذا ، بقصد تنفيذ ا���ّططات الوطنية �ي ههيئة وطنية مك�ّفة بالوقاية من

 طرق ووسائل مكافحة ظاهرة الفساد -9

ية �ي معظم ا��ول �اّصة النامية م�� ، وال�ي وصل القد �دا الفساد من ا��شاك� ال�ي ��ظى با��ولو

إ�ى أ��اق ��يقة من ا��تاعب ا��قتصادية، ونظرا ��نّه يؤلّف قضية �ا��ية، فقد سعت ا��يئات ق�� م��ا 

ّ ��وضوع الفساد ومك���ته، ���  ية وال��ا�ج ال�ي ���� ا��ولية والوك���ت العا��ية إ�ى تنظ�� الندوات ا��ور

��ره وانتشاره  ���ّد من سعت العد�� من ا��كومات �ي الب��ان النامية إ�ى سّن القوان�ن والت��يعات

ستقرارها ا��م�ي ا��تنوّ�ة ال�ي ��ّدد ا ه��ت ��د�� الضغوط الشعبية، وشّن ا�����ت الواسعة ضد قضايا

ّ أّن مك���ة الفساد �� تتّ�� بال��و��، ��� �� تو�د �ي الوقت نفسه ��اذج  والسيا�� وا��قتصادي، إ��

قليص من �انب الباحث�ن حول وضع آليات ���اربته والت �اهزة للقضاء �ليه، ��ذا تعّددت وجهات النظر

ة من خطره، و�ذا استعرضنا السبل ا���تلفة ال�ي اُستعملت و�ُ�تعمل �ي هذا ا���ال، ��د أّ��ا تنبع من ث��ث
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يق ا��ص��ح  ية والقانونية، وا��عا��ة ا�����مية، وا��عا��ة عن طر توّجهات أساسية ���ثّل �ي ا��عا��ة ا��دار

 ّس�� و��شيد السياسات ا��قتصادية، فض�� عن التوج��ات ا��ينية و���ها.ا��ؤ

يا وهامّا �ي معا��ة ساسأويتصل ��فهوم مك���ة الفساد ا��داري وا��ا�ي مفاه�� أ��ى ��ّك� ر��ا 

 هذه ا��فة، و��كن توضيحها ��� النحو التا�ي :

ية عن نتا�ج أ��ا�ن بتقد�� تقار��ن العمومي�تتضمّن قيام ا��وّظف:  ساءلةالم �م، ومدى ��احهم � دور

�زمة عن أ��ال ال� �ي تنفيذها، وتتضمّن أيضا حّق ا��واطن�ن �ي ا��صول ��� ا��ع��مات

 ا��دارات العامّة للتأ�ّ� من أّن أ��ال هؤ��ء ���� وفق ق�� ال��اهة.

داري والقانو�ي والتدقيق ا��ب العامّة ل��ساء�� ص: �ي خضوع ا����اص ا���ن يتولّون ا��نا المحاسبة

وا������ي عن نتا�ج ما يقومون به من أ��ال، ��ع�ى أّن ��يع ا��وّظف�ن ا��كومي�ن مسؤولون 

 أمام رؤسا��م.

وضوح ما تقوم به ا��ؤّسسات العامّة، و��ل� وضوح ���ق��ا مع ا��واطن�ن و���نية  : الشفافية

 ا����اءات والغايات وا��هداف سواء �ي ا��ؤّسسات ا��كومية أو ��� ا��كومية.

 �ي منظومة قيمية تتع�ّ� بالصدق وا��مانة وا�����ص وا��هنية �ي العمل. : النزاهة

 حة الفسادالرؤية اإلسالمية في مكاف أوال :

يعة  يعة ا��س��مية أّن الب��ية �� يبق أما��ا من م��ذ سوى ال�� ��ى العد�� من أنصار ال��

ي��، الوحيد ل����انية ��ّن ا��فاسد ف��ا مدفو�ة وا��صا�� ����بة (ال�كب ىا��س��مية، فهي ا��ل�أ وا��نج

ية ا��س��مية للفساد وا��فسد�ن �اءت مغا��ة لكّ� ما ��ّدث عنه ال��ّاب والباحثون 2006 ). إّن ا��ؤ

ي ا��ساومة �س��م �� يقبل ا��هادنة و��وا��هتمّون ��ؤون الفساد، ح�ى ا��نّظمات وا��يئات ا��ولية، فا

�� الفساد ���ّى ك� ، ��نذ ا��ر��� ا��و�ى لنشوء ا��و�� ا��س��مية ��د ا��س��م قدالتعامل مع هذه الظاهرة

 صوره وأشك���.

�����ت ومشتقاته �ي القرآن ال����� �ي ��س�ن موضعا � » فسد «وقد ورد لفظ الفعل الث���ي 

القحط وق�ّ�  ،���ك، والتخريب والتدم��متعّددة وسياقات ��تلفة، م��ا : ا��عصية والظ��، والقتل وا�

33 
 



). و�ي آيات ���ى عن الفساد وتنّدد با��فسد�ن وتوّ�ح 2011النبات وال����، والسحر، وا��ن�� (معا��ة، 

يف من �ذاب يوم عظ��، ف�� ��ال ا��شوة  العقوبات ا��ق��نة ��را��ه ا���تلفة بأساليب ال��هيب والتخو

َ  «قال تعا�ى :  كُ�ُو وَ�� ْ �َأ� ْموَال�َ�ُ� ا ْ  �ِالْبَاطِلِ  بَيْنَ�ُ� أ� �َى �ِ�َا وَ�ُْ�لُوا �مِ  إ� ْ  اْ��ُّك� كُ�ُوا ي لِتَأ� ْموَالِ  مِّنْ  قًافَرِ اسِ  أ� �ّ ْ��ِ  الن  �ِا���

 ْ ن�ُ�  ).188(البقرة،  » تَعْ�َ�ُونَ  وَأ�

ية فن�دها غنية با���اديث، وما قّصة ا�ن اللتبية �ذهان، وقد ذُ��ت ببعيدة عن ا� أمّا السنّة النبو

فيما سبق، ��� أّن ��اربة الفساد ا��داري ��ده ماث�� للعيان �ي أس��ب ا��لفاء ا��اشد�ن وس��كهم، فقد 

��ّاد عن أبان عن ا�ن أ�ي عيّاش عن مس�� أّن م��وقًا قال :  روى عبد ا����� �ن ��ّاد قال : �ّدثنا

��شوة �ي ا���� من السحت، قال : ��، ول�كن ُكْفر. إ�ّ�ا السحت أن قلت لعمر : يا أم�� ا��ؤمن�ن أرأيت ا

يكون ل���� �ا�ة، ف�� يق�� �اجته ح�ّى ��دي إليه (ا��هاي�ي،  يكون ���ل عنده سلطان و�اه وم���� و

2009.( 

دة فقد أ��م الفقهاء �ي وضع العد�� من القوا�د وا���ك�م ال�ي ينب�� ا��ستفا إضافة إ�ى ما تقّدم

 ) :2006�ي منع الفساد والوقاية منه، ���� م��ا (ال�كبي��،  م��ا

 قا�دة درء ا��فاسد أو�ى من �لب ا��صا��؛ -

 قا�دة دفع أعظم ا��ْفسَدَ�ن بأخفهما؛ -

 قا�دة دفع أعّم ا��فسد�ن و���ّل أخ�ّ�ما؛ -

يعة ا��فضية إ�ى ا��فسدة. -  قا�دة سّد ا��ر

اليد واللسان سؤوليا��م إزاء تغي�� ا��ن�� ودفع ا��فاِسد ب��� د�ا ا��س��م ا��فراد وا���ا�ات إ�ى ���ّل م

��تطع فبلسانه، فإن  ، فإن ��والقلب، قال ا��سول ص�� ا��ّٰ� �ليه وس�ّ� : من رأى من�� من��ا فليغ�ّ�ه بيده

ية ا��س��مية ة الفساد وجعلها مسؤولية �ي مك��� �� ��تطع فبقلبه، وذل� أضعف ا����ان. و��ذا ���ّسد ا��ؤ

 ).2006فردية و��اعية ���مّلها ا��مام وا��مّة (ال�كبي��، 
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 المعالجة اإلدارية والقانونية للفسادثانيا : 

ن ، وهذا يقت�� تب�ّي ���و�ة مك�ّهاإّن ظاهرة الفساد معّقدة ومتغلغ�� �ي جوانب ا��ياة 

يا ب�ن ا�� ، مثل هول �ي سبيل ��فيف منابع الفساد وا��ّد من انتشارا��ص���ات ا��تعارف �ل��ا إدار

ا��هود ا��امية إ�ى إص��ح ا��ياك� التنظيمية، وأن تكون قوا�د العمل وتعليماته وا��ة و��ّددة، ح�ّى �� 

يكون هناك لبس �ي فهمها، و��ال واسع ل��ج��ادات الشخصية �ي تفس�� مضمو��ا، وا��ّد من ا��تابة 

ية واعتما َ ا��دار ية،  إ�ظَ د سياسة التدو�� الو ى ��، و���يل إ��اءات العمل والبعد عن التعقيدات ا��دار

ية فاءة من ���ل معاي�� دقيقة تعتمد ��� ال�ك �انب تفعيل مبدأ ا��دارة  �ي شغل الوظيفة ا��دار

و��ل� إ��اء ). 2009وا��ستحقاق أساسا لوضع ا���ل ا��ناسب �ي ا��ك�ن ا��ناسب (ا��هاي�ي، 

ية، وأن تكون ومستق�ّ� عن أي تأث��ات سياسّسسات وأجهزة تنفيذية ورقابية متطوّرة و�الية ال�كفاءة مؤ

ية ومادية ووسائل قانونية فا��� ��واجهة الفساد ��� إ���ء شأن الشفافية وا��قابة  ��هّزة بقدرات ���

، م ومقاضا��مند كشفه��ا��ها إرادة سياسية �ازمة، ل�كشف الفساد ومعاقبة الفاسد�ن عالوقائية، و

 وسّن قوان�ن ����ة ووا��ة وصارمة ��� ا��ستوى ا����ّ� ��ك���ة الفساد و��م�� التصّد�ات والثغرات �ي

ّ اعتماد نظم وقوان�ن من ���ل عقد ا��تف ،القوان�ن ال�ي ��علها ا��فسدون منعر�ا ��فسادهم اقيات ��

 .ا��لزمة ل��ول وا��طراف ا��شار�� ف��ا، ومن ���ل التعاون ا��و�ي �ي م��حقة الفاسد�ن

 المعالجة اإلعالميةثالثا : 

�� الشفافية �ي أ��ال ا��جهزة وا��يئات ا��كومية، وتعميق الو�ي  ��دف هذه ا��عا��ة إ�ى تعز

ك�فّة ومنّظمات ا���تمع ا��د�ي ��أن ��ليات اّ��اذ القرار وا���اج السياسات ذات ا���� ��ى ا��واطن�ن 

�ي ا��وضاع ا��قتصادية، و�� شّك أّن الغرض من ذل� هو ��� قُوى ضاغطة ��لّية أو دُوَلية لتحس�ن 

). ول��� م2013أداء ا���� و��شيد السياسات وال�كشف عن كّ� صور الفساد ��ّ ��ار���ا (���د م��وك 

 ُ ّية عيكون ل�����م دورا بارزا �ي مك���ة أ��اط الفساد ا��داري وا��ا�ي، فإنّه من الواجب أن ت طى ا��ر

للص�افة و��كي��ا من الوصول إ�ى ا��ع��مات ومنحها ا��صانة ال�ي ��ّك��ا من القيام ��ورها �ي ��� 

ّ إط��ع ، و�� شّك أنّه عندما��ع��مات و��ل التحقيقات ال�ي تكشف الفساد وقضاياه و��تكبيه ا ي��

�ا�ّ�م من � ا��واطن�ن ��� ا��داء ا��كو�ي يصبحون �ي وضع أفضل للضغط ��� ا��وظف�ن العمومي�ن ��داء

أ�ل ا��صل�ة العامّة، ��� أّن لوسائل ا�����م أ��ّية كب��ة �ي ���ية الو�ي ا���اه��ي ��ذه الظاهرة وخطرها 

35 
 



مع وا��واطن، وذل� من ���ل ا�����ت ا�����مية ال�ي تو�ّه إ�ى ��ا�ح ا���توتك�ليفها الباهظة ��� الوطن 

 ك�فّة.

 سي وترشيد السياسات االقتصاديةالمعالجة عن طريق اإلصالح المؤس رابعا :

لعّل من أ��ع الطرق �ي مك���ة الفساد �ي معا��ة كّ� ا��سباب ا��ُنشئة ��، من ���ل إص��ح 

ا��ساء�� العامّة، فض�� عن ��شيد السياسات ا��قتصادية ��ا يت��ءم مع  مؤّسسات ا���� و�رساء قوا�د

ا��صل�ة العامّة ورغبات ا���اه�� ال�ي يع�ّ� ع��ا ا��واطنون من ���ل ا��مارسات ا��رّة (���د م��وك 

فإص��ح ا��طار ا��ؤّس�� يكون من ���ل إص��ح السياسات ا��الية والنقدية مع وضع أسس  م).2013

يعية،سليمة �  �دارة ا��ال العام وفقا ��بادئ الشفافية وا��ساء�� وا��قابة الفعّا�� من �انب ا���الس الت��

��ل� إ��اك القطاع ا��اص �ي ���ّل ��اطر ا��ستثمار و�دارة ا����ال وفقا لقوا�د السوق، وسّن 

�� استق����، و���ل ز القوان�ن ���اية ا��س��ل�ك�ن وحقوق ا��ستثمر�ن، ورفع كفاءة النظام القضائي وتع

�من هذه ا��عا��ة أيضا ��س�ن رواتب ا��وظف�ن وأجورهم �ي القطا��ن العام وا��اص، وتقليل الفروق 

يع مكتسبات التنمية ا��قتصادية ��� ��يع أ��اء ا� �و��، �ي ا��واتب ب�ن القطا��ن، و��قيق العدا�� �ي توز

تطبيق الك�مل ، و��ل� الد�� ا��د ا��د�ى ل��جورتوف�� سبل العيش ال����� لكّ� مواطن مع ��ورة ��و

 ��عاي�� ا���اسبة والتدقيق وا��فصاح ا��ولية بالنسبة ل��حواز وا��صارف وا��ؤّسسات ا��الية.

 في معالجة ظاهرة الفساد خامسا : بعض التوجهات األخرى

� ��يعها ��� آليت�ن ، تؤ�ّ )21( إّن كّ� التقار�� ا���تلفة الصادرة عن ا��يئات ا��ولية ا��تخّصصة

ات ساسيت�ن ��ك���ة الفساد والعمل ��� �دم انتشاره، ��ا : استق��ل القضاء وفا�ليته، والفصل ب�ن السلطأ

يعية والتنفيذية والقضائية (���د م��وك   م).2013الت��

مستقل وقوي  ���ّقق من ���ل بناء جهاز قضائيفإّن ذل�  فبالنسبة ��ستق��ل القضاء وفعّاليته

يه، و��ر��ه من كّ� ا��ؤ�ّ�ات ال�ي ��كن أن تُضعف ����،  ��� أّن ك�م، وامت���� لسلطة تنفيذ ا���و��

ا��قتصاد ا��تقّدم وا��زدهر ��تاج إ�ى ��تيبات مؤّسسية لفض ا��ناز�ات ب�ن ال��ك�ت وا��كومات 

ية � أو�ه الغموض �ي ا��نظمة والقوان�ن ا��ُتّبعة، والقضاء هو ا��هة ا���موا��واطن�ن، ��� ��تاج إ�ى إزا�

ال�ي �ي مقدورها است�دام قوّة ا��و�� ��� ا��ر�ام �ي تنفيذ ا���ك�م، وهو و�ده ا��ي ��ل� السلطة 
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يعية والتنفيذية،  � عن �� إخضاعهما ل��ساء�والقادر �ا���مية ����� ��� م��وعية إ��اءات السلطت�ن الت��

 قرارا��ما، و��ذا ��عّم التنمية ا��قتصادية.

 أمّا بالنسبة ل��لية الثانية و�ي الفصل ب�ن السلطات و�دم ���ّ�ها، فإن ذل� ��ّقق ا��ز�� من الثقة

� ��ى ا��واطن�ن باستقرار القوا�د ا��عمول ��ا، إ��ّ أّن السلطة التنفيذية �ي ا��ول النامية �البا ما �ُ�يطر ��

يعية.السلطة   الت��

��� ��ب أيضا للقضاء ��� الفساد من إ��ال ك�فّة القوان�ن ا��تعلّقة ��ك���ة الفساد ��� ��يع 

يات، مثال ذل� : قانون ا��فصاح عن ا��مم ا��الية ��وي ا��ناصب العليا، وقانون ال�كسب ���  ا��ستو

 ّ ية الوصول إ�ى ا��ع��مات، و��د�� ا���ك�م ا��تعل سوبية �وا�� قة ��ك���ة ا��شوةا����وع، وقانون ��ّ

)، و��ل� ال��ك�� ��� ا��انب ا������ي م2007واستغ��ل الوظيفة العامّة �ي قانون العقوبات (أبودية، 

ا��ي ���ّ�ه ا��ديان ك�فّة، ومن ���ل قوان�ن ا��دمة ا��دنية أو ا��نظمة وا��واثيق ا��تعلّقة ���ف ممارسة 

عات س��ك، وأيضا ��ورة تعز�� دور مؤّسسات ا���تمع ا��د�ي، وا��امالوظيفة وال�ي ��مّى ��دّونات ال

ية، ومن هذه التوج��ات  وا��عاهد التعليمية �ي مواجهة الفساد ومك���ته، والقيام ��ور التوعية ا���اه��

لقانون ا أيضا نبذ الشخصانية �ي إدارة زمام السلطة، وا����اه ��و استنبات ثقافة ا��ؤّسسات و���

مؤّسسات ا��و��، وتوسيع ا��وار مع ا��واطن�ن من ���ل الشورى وا��شار�� �ي  ية �ي إدارة ك�فّةوال��ع

 ا��اذ القرارات �� ���ا عندما تكون ��تبطة ��صا�� ا���يع.

 التجارب العالمية في مكافحة الفساد ودعم الشفافية -10

 الهنديةالتجربة  -1 -10

 إنف العا��ية الشفافية ��نظمة فوفقا م،1999 �ام الفساد ومك���ة ا��ص��ح مبادرة ا��ند ��أت

 الب��ان من ا��ند وتعت��.  2005 �ام لتقر�� وفقا 209 �ي درج��ا ا��ند أن يو�ح) CPI( الفساد مؤ��

ي�� شوطا قطعت ال�ي  �ي الفساد من �اكث� ا��ند �انت حيث الفساد، ومك���ة ا��ص��ح ��لية �ي طو

 الشعب من تقريبا % 25 أن حيث ا��عيشة مستوى و���ي وا��قتصادية، السياسية ا���ا��ت من ك��

 .)22( م2002 �ام ��حصاءات وفقا الفقر خط ��ت يعيشون ا��ندي
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 : م��او وا��ارجية ا��ا�لية العوامل من لعدد است�ابة الفساد مك���ة مبادرة ا��ند ��أت

 ��� �اتق ةا��همّ  هذه ��ك و�دم ،ا��الفعّ  ا����ابية وا��شار�� الفساد ��� القضاء �ي الشعب رغبة •

 والبيانات ا��ع��مات ��� ا��صول ��� ��صا أك�� ا��د�ي ا���تمع أصبح حيث، و�دها ا��كومة

 ا��ي الصنعيائي ورالتط وجود �ي �اصة وا���اسبة وا��سؤولية الشفافية:  مثل هامة مبادئ و��قيق

ا�����مية  لبحوثا ا��ر�� ��ا قام دراسة ضوء ���و، ا��ع��مات و��� تبادل ���ل وا��ي العا�� ���ده

Center for Media Studies ��� أن و�د ا��ندية، ا��كومية ا��يئات من �دد : 

 يضطروا ��موأ الب��د، �ي ومتو��� حقيقية ظاهرة هو الفساد أن ��د ا��ندي الشعب من 62% -

 ؛ا��كومية ا��يئات من ����و��ا ال�ي ا��دمات ��� ���صول ا��شاوى ��فع

يق عن إزال��ا ��كن الفساد مسببات ثلث -  ا���ا��ت �ي ا��ديثة )23( الِصنْعياء است�دام طر

 إ�ي يؤدي سوف ياءالصنع است�دام أن حيث ،متلق��او ا��دمة ممقدّ  ب�ن الفصل �اصة ا���تلفة

 .ا��كومية ا��دمات توصيل �ي الشفافية ��قيق

 ؛ا���تلفة ا���ا��ت �ي ا��ط��بة ا��ص��ح آليات بوضع ا��كومة مطالبة •

 .)22( فساد من ��ببه وما الب��وقراطية ��� القضاء �ي السياسية ا��غبة •

 :الخطوات التي تمّ تنفيذها 

 ��� لعا��ية للقضاءا الشفافية منظمة مع با��شار�� يةا��ند للر�ح هادفة ���غ ا��هلية ا��نظمات تعمل •

يق عن وذل� ا��ارج، مع تعام����ا و�ي الب��د دا�ل الفساد  ي :تطبيق �دد من ا��سس و� طر

يات خفض -  ؛الب��د �ي الفقر مستو

 ؛الت�اري القطاع �ي الشفافية مبدأ ��قيق -

 ؛ا��ستدامة التنمية ��قيق -

 ؛ا����قراطية مبادئ تطبيق -

 .القو�ي ا��من ��قيق -
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يا وا���يط ��بادرة مك���ة الفساد ��س «يُعرف : فيما  الفساد مك���ة معاهدة بتوقيع ا��ند قامت •

 ��يث فسادال ��ك���ة ��ل خطة بوضع تقوم أن ��ب دو�� ك� فإن ا��عاهدة ��ذه ووفقا »ا��ادي 

 : ��مل

 ؛الفساد ��ك���ة ا��ست�دمة ا��ليات -

 ؛ا��د�ي ا���تمع إص��ح -

 ؛ا��شوة انتشار من ا��د -

 .الفساد ��ك���ة ا��د�ي ا���تمع مشار�� تفعيل -

 ا���تلفة، ��ولا �ي ��س�ن ا���� إ�ي ��دف ا��ي » مدر�� نادي « �ي ا��عضاء ا��ول من ا��ند تعد •

 .الفساد مك���ة ��دف الشفافية من ���� و��قيق

 من ال�ي ��وانبا أهم ��د�� �� حيث ،الفساد ��ك���ة ا��ورو�ي ا����اد مع بالتعاون ا��ند قامت •

 :  وم��ا ف��ا ��اهم أن ا��مكن

 ؛للفساد مك���ته �ي ا��د�ي ا���تمع مسا��ة -

 ؛السيا�� ا��ص��ح -

 ؛الفساد ��ك���ة هيئة إ��اء -

 .)22( الفساد ��ك���ة قومية خطة ��ل -

 سنغافورةتجربة  -2 -10

 ب�ن ا��ابعة ا��رتبة �تل� حيث الفساد، مك���ة �ي ا��ولية الت�ارب أ��ح من سنغافورة ��ربة تعت��

��� مؤ�ّ� إدراك  4,9 درج��ا أن حيث م2005 �اممن  العا��ية الشفافية منظمة لتقر�� طبقاالعا��  دول

 : م��ا عوامل �دة إ�ى الن�اح هذا و��جع الفساد، مك���ة �ي ��احها يعكس مما، (CPI)الفساد 

 ؛الفساد ��� القضاء �ي السياسية ا��غبة -

 ؛الفساد ���اربة �ادة وآلياتخطط  وضع -

 .للعيش كوسي�� للفساد ا��د�ي ا���تمع رفض -
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 مكتب « إ��اء� سنغافورة قامت فقد الفساد، مك���ة �ي ا��د�ي وا���تمع السلطة رغبة ��� و��و��

 .» الفساد ممارسات �ي التحقيقات

 الفساد ممارسات في التحقيقات مكتب

 وقائع �ي بالتحقيق ومتق ال��طة، عن مستق�� هيئة الفساد ممارسات �ي التحقيقات مكتب يعت��

 يتبع مد�� ا��كتب هذا ��أس  ،1952 �ام إ��اءه �� وقد ا��اص، أو العام القطاع �ي سواء الفساد

 ه فيما ي�� :دور إ��از و��كن ،مبا��ة الوزراء رئيس

 ؛ا��اص والقطاع ا��داري ا��هاز �ي الفساد مك���ة شأ��ا من سياسات إتباع -

 ؛ول�نؤا��س ��ن من السلطة است�دام سوء �ي التحقيق -

 ؛الفساد ��مارسة ا����مون يتبعها ال�ي ا��هات إ�ى التقار�� إرسال -

 التقليل ��� مليع ��ا هندس��ا و��ادة ا���تلفة ا��كومية ا��يئات �ي العمل منظومات ��اجعة -

 ؛الفساد ممارسات من

 ؛ا���تلفة ا��هات �ي الفساد ��ك���ة مق���ات تقد�� -

 وال��اهة ال��ف ئمباد ��� للتأكيد ا���هور مع نيتعام�� ا���ن �اصة ول�نؤا��س مع لقاءات ��ل -

 ؛الفساد و��نب ومك���ة

 ؛جهة أي �ي فساد ممارسات وقوع تفيد شك�وى من ا��كتب إ�ى ��د فيما التحقيق -

 .)22( ا��كومة �ي نوولؤمس ��ا قام ال�ي الفساد ممارسات �ي التحقيق -

 الواليات المتحدةتجربة  -3 -10

 ا��ذت حيث وا��شوة الفساد مك���ة �ي العا�� دول أوائل من ا����يكية ا��ت�دة الو��يات تعد

 العا�� دول من كيةا����ي ا��ت�دة الو��يات وتعت��. السلبية وآثاره الفساد ��� للقضاء فعا�� إ��اءات

 ��ل مما 7,6 �ي ةا��ت�د الو��يات در�ة نإفإدراك الفساد،  ��ؤ�� فوفقا ،الفساد �ي مك���ة ا��تقدمة

 �دة تبن��ا إ�ى �ت�دةا� الو��يات ��اح و��جع ،منه وا��د ا��داري للفساد التصدي �ي سياس��ا ��اح ���

 .اتيالتسعين منتصفمن  ��ء تنفيذها �ي ��عت مبادرات،
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 الفساد لمكافحة المتحدة الواليات مبادرات

ية ا��ارجية مبادرة تتضمّن :  •  FCPA, Foreign(قانون حول الفساد �ي الصفقات الت�ار

Corrupt Practices Act(ا��قتصادية �امعام��� �ي وتطبقها ا��ت�دة الو��يات تبن��ا مبادرة �ي، و 

 ��كومة رشوة ��فع تقوم أ��يكية ���� أي ��ا��ة ي�� ا��بادرة هذه و��وجب. العا�� دول با�ي مع

 .معها تتعامل أ��ى دو�� أية

 ل��سئول�ن �فع� ال�ي ا��ولية ا��شاوى لتجر�� مؤ��ر �ي ا��ت�دة الو��يات شاركت م1996 �ام �ي •

ية ا��عام��ت تنفيذ ���ل ا��كومي�ن  Inter-American Convention Against( ا��ولية الت�ار

Corruption(. 

 �ي ا��شوة ��ك���ة « مؤ��ر معاهدة أ��ى دو�� 34 مع ا��ت�دة الو��يات وقعت 1997 د��م�� �ي •

 ول�نؤل��س ��دفو�ةا ا��شاوى أشك�ل ك� ا��ؤ��ر ��م وقد » ا��كومية ا��يئات �ي ا��ولية الت�ارة نطاق

 تقوم طنيةو ���� أي ��ا��ة ��و �ادة خطوات با��اذ ا��عضاء ا��ول ا��ؤ��ر أ��م ��� ا��كومي�ن،

 .ا����ى ا��ول �كومات �ي ول�نؤل��س رشاوى بتقد��

 ا��بادرات جيعلتش ا��و�ي، النقد وصندوق ا��و�ي، ا��از : من ك�� مع أيضا ا��ت�دة الو��يات تعمل •

 .الفساد ��ك���ة ا��ادفة

 : و�ي الفساد ��ك���ة ��اور ��ان ا����يكية ا��ت�دة الو��يات �ددت

 ؛ا��قتصادي ا��ص��ح -

 ؛الشفافية ��قيق -

 ؛ا��كومية وا��يئات ا��داري ا��هاز كفاءة رفع -

 ؛مناسبة سلطات ��ا مالية ��اقبة هيئات ��� ��دف ا��ا�ي ا��ص��ح -

 ؛القضاء استق��ل -

ية للتعام��ت �اص قانون وضع -  ؛فيه طرف ك� حق يضمن ��ا ا��ولية الت�ار

 ته؛الشعب وثقاف و�ي مستوى رفع -
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 دا�ل فسادال ممارسات ��راقبة فعال جهاز وجود يضمن ��ا القا��ة القوان�ن و��اجعة ��د�� -

 .)22( ا��و�� �دود

 التجربة الماليزية في مكافحة الفساد -4 -10

ية التجربة إنّ  يا لاحت�� من ا��غم ��� ا��راسة ��تحقّ  الفساد مك���ة �ي ا��ال��  ا��رتبة مال��

ية ا���نة أ�م��ا ��نة الغرض ��ذا أ��أت فقد �ا��يا، الست�ن -Malaysian Anti سادالف ��ك���ة ا��ال��

Corruption Commission (MACC ية الوك��� ��لّ  لت�لّ  م2009 �ام ا��ال��ي ا��َنَاب ��وافقة  ا��ال��

ّ  وال�ي ،Anti-Corruption Agency (ACA) الفساد ��ك���ة  ��� ��لّ  وهذا ،م1973 سنة إ��اؤها ��

يا أنّ  يل باع ��ا مال��  :ي�� فيما ربةالتج هذه م���ح إ��ال و��كن ا��ط��ة، ا��فة ��ذه التصّدي �ي طو

ية ا�����مية السياسة تقوم -أو��  ��� وح�ّ�م العملية هذه ي� ا��واطن�ن إ��اك ��� الفساد مك���ة �ي ا��ال��

 �ي الفساد ��اطر دض منيعا سّدا يق�� أن شأنه من ا��ي ا��قي�� الضامن وتعت��هم السياسة، هذه تب�ّي

 وظائف، سبع صلأ من) والسابعة السادسة( وظيفتان الفساد مك���ة ���نة أوك�ت وقد ا���ا��ت، ��يع

 :حول ���ديث

 الفساد؛ مك���ة بآليات ا���اه�� تثقيف -

 .الفساد ��ك���ة الشع�ي ا��عم وتعز�� كسب ��� العمل -

يل  ث��ثة ب�ن من ا���تم�� فبالتثقي يُعْ�َى مستق�� قسما ا���نة أ��أت ��لية ��ا�ج إ�ى الوظائف هذه ولتحو

 . ���نة ا��ئيسة ا��قسام معا ��ك� قسما ع��

يادة ا��تا�ة �����ما وسائل ��تلف توظيف ب��ورة ا���نة أولته ملحوظا اهتماما ��ة أن ي��حظ : ثانيا �� 

 ال�ي الفساد مك���ة ��تعز  اس��ا���ية �ي مبا�� ��ك� انعكس ما وهو الفساد، ��ك���ة ا���اه��ي الو�ي

ية ��الفات بناء ��ورة ��� �����امن  أ��ت إذ ا���نة، تتبناها  مستوى رفع �دف� ا�����م وسائل مع قو

 .مقاومته ��� وح��م الفساد ���اطر ا���اه�� و�ي
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 بتصم�� ا���نة قامت هب تنادي ا��ي الشفافية ��بدأ و���� مصداقي��ا مستوى ��ختبار ��او�� �ي : ثالثا

 ذا��ا ا���نة أنب ��عرون ك�نوا إذا ما ��و ا���هور ا��اهات يقيس ا��ْشبا�ي موقعها ��� للرأي استط��ع

ية ���تع  هذا نتا�ج ��� إ�ى �نةا�� ��دت وقد. �� أم الفساد مك���ة �ي ��ا�ّ�ا أداء �ي وا��ستق��لية با��ر

 وتقي�� وا��صداقية فيةالشفا معاي�� لتطبيق ة�ادّ ��او�� يعدّ  ما وهو ا��ْشبا�ي، موقعها ��� فورا ا��ستط��ع

 .ا���نة قبل من ا��ا�ي ا��داء

 با��ست�دات ��ن، ك�ّ  ه��ديث ي�� ا�����افية شد�� تفا��� إْشبا�ي موقع بتصم�� ا���نة قامت:  رابعا

ية والتقار�� البيانات وقوا�د وبا��ؤ��رات ك�فّة وا��خبار  ���. الفساد ��ك���ة ��الص ذات والفعاليات السنو

 إضافة ا���تلفة، ا��جتما�ي التواصل مواقع ��� فساد وقائع عن ا��ب��غ إمك�نية ��رتاديه ا��وقع يتيح

ياما وجعل الفساد مك���ة سبل حول ا��واقع هذه ضيوف مع ��اعية مناقشات �ي ل��خول  ��تمعا ل��

 .أشك��� ك�فة من �اليا

 مؤ��ر عقد ��� ����ا ���ل من ا��م��ج ا��ك�د��ي الع��ي با��انب �اّصا اهتماما ا���نة أظهرت : �امسا

 صتخصّ  فقد ��ل� ةإضاف. ��قاومته ا��ديثة الع��ية الطرق و��تعرض الفساد ظاهرة يناقش سنوي ���ي

يادة شأ��ا من موقعها عن مستق�ّ� إْشباكية نوافذ ا���نة  ما ا��ثال سبيل ��� م��ا ���ماه��، الع��ي الو�ي ز

 ُ  Academic ا��ك�د��ية وا��راجع ،Research Papers ق��تاا��ن ��� ا��ط��ع من ا���اه�� ن�كّ �

References، ا��تخصصة الع��ية وا��قا��ت Selected Article، با��وقوف�ن الص�� ذات وا��حصائيات 

 ل�يا ا��شباكية النوافذ من و���ها ا���ا�� أمام ا��نظورة والقضايا ،Arrest Statistics فساد قضايا �ي

 .��ت ���ي منظور من الفساد ظاهرة تعا��
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 الخاتمة

 ��اهة منظومة ���� الفساد ��� القضاء أ��ية ��رك ��تمع بال��ورة ��تلزم والشفافية ال��اهة

 ��يبة أفعال أو ت��فات، أي م��حظة عند شكواهم رفع ��� ا���تمع هذا مواط�ي بقدرة شام��، و�دا��

 وقيمته الفرد �ليةاستق� و��وب العدا��، عنه وتغيب القمع فيه ��ود ا��ي وا���تمع الفساد، ��� دا��

 العامّة ا��متلك�ت عن ته��سؤولي العر�ي ا��واطن ��عر �� ��ل� با��سؤولية، الو�ي أيضا عنه يغيب ك���ان،

 ��ل�و ��رافقا وك�ّ  والغابات ا��كومية النقل ووسائل والشوارع، وا��ت��هات وا��دائق العام ا��ال مثل

 ممتلك���م. �� ا��كومة ممتلك�ت ���ّ�ون أّ��م م��م اعتقادا الناس ���ّ�ها

أو�� ال���امة ل����ان  توف�� ��� ا��هلية ومؤسساته ا���تمع هذا �كومة بقدرة ت���خ الفساد مقاومة

 ��اطة آمنةو ا��فعّ ، وآليات ا��اص أو العام القطاع �ي سواء ثقة و��ل آمنة شكوى آليات�� صنع 

 ا���تمع أمن ��� بال��ورة ��دوده عكسني سوف ما وهو صوره ش�ى �ي الفساد ��ك���ة �اد�� بضمانات

ُ  ال��َ�ن قتصاد�وا�  .ا��و�� �ي ل��واطن�ن ا��عيشة مستوى ورفع التقّدم جنا�ا انعدّ ي
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 الهوامش

 diwanalarabia.comمأخوذة من ديوان اللغة العربية، ا��زا��.  ا��ادّة التعليميةا��صطل�ات ا��ستعم�� �ي هذه 

��موع �القانون ا��هنة، وتُعرّف �ي  وآداب �ي الفر��ية، وت��جم �ي العادة بأ���قيات « Déontologie »تُقابل ك��ة  الوِ�ابة -1

ال ��ضاه وزُْملته الواجبات ا��نوطة بالطبيب حي�ابة الطبّية، فهي ���وع : الوِ  الضوابط ا�����قية ال�ي ���� ��نة من ا��هن، مثل

ية الواجبهذه الأو حيال أفراد ا���تمع ا���ن يعمل بي��م، و�ي الفلسفة تع�ي  ،ومسا�ديه مصطلح ن استعمل م، أمّا أوّل ك��ة نظر

والك��ة مأخوذة من م)، 1944الشيخ رشيد عطية �ي معجمه (معجم عطية �ي العا�ي وا��خيل سنة فهو �ي هذا ا��ع�ى  الوِ�ابة

 .« Ethique »ومثلها أيضا ا��ِ��قة وتع�ي ��� ا�����ق، وتُقابل �ي اللغة الفر��ية ك��ة  الواجب والوجوب.

بية العُنوان والعِنيان والعُنيان والعُ�ْ�ان ك�ها ��ع�ى وا�د، وُخّصصت ك��ة عُنوان ل������ ��� ما  -2 ُ العُ��ان : يُقال �ي العر به  عرفي

 .Titreوك��ة �ُ��ان  Adresseيو�ِ� به ا��ؤلُِّف ��ابَه و���� الف��ي و��و��ا، وتقابل ك��ة عنوان �ي الفر��ية  ما ا��ك�ن، والعُ��ان ���

بة إ�ى الِصنْعة و�ي : ���وع -3 نْعِية : منسو يقابلها �ي الفر��ية مصطلح و  .صنا�ة أو فنّ  أو ِ��فة �ل��ا تقوم ال�ي وا��ساليب الطرائق الّصِ

 :Technique. 

يا، �ن فارس �ن أ��د ا��س�ن أبو. اللغة مقاييس أنظر معجم -4 . 1411 ا��و�ى، لطبعةا. هارون ���د الس��م عبد: وضبط ��قيق ز��

 .لبنان ب��وت، ا��يل، دار

ية موسو�ة اللغة، م�ن أنظر معجم -5  .لبنان ب��وت، ا��ياة، مكتبة دار منشورات. 1377 رضا، أ��د. �ديثة لغو

6-  �ّ ِ ا�� بازة بالفتح ��ع�ى ا��كتوراه.ب �ّ بية ��ع�ى دكتور، وا��  ��، لغة : ال�كب�� �ي فنّه، وخّص��ا ديوان اللغة العر

يع رئاسة إدارات 763ا�ن مفلح، أبو عبد ا��ّٰ� �مس ا���ن ���د ا��قد�� (تو�ي سنة -7 )، ا��داب ال��عية وا��نح ا��رعية، توز

بية السعودية.ال ياض. ا��مل��� العر  بحوث الع��ية وا��فتاء، ا��

 ).49أ���ه مس�� �ي ��اب : ا����ان، باب : كون ال��ي عن ا��ن�� من ا����ان (�ديث :  -8

 والط��ا�ي، و��ّ�ه ا��لبا�ي. يع�� أبو أ���ه -9

) وال��مذي �ي سننه ��اب ال�� والص��، باب 9868أ���ه أبو داود �ي ��اب : ا��دب، باب : �ي نقل ا��ديث (�ديث رقم :  -10

)ن وقال ��قّقه شعيب ا��رنؤوط : حسن 5104ما �اء أّن ا���الس أمانة، وقال �ديث حسن، وأ��د �ي مسنده (�ديث رقم : 

 لغ��ه.

 ).14357)، ا��ت�� ا��ندي، ك�� العمّال، (ا��ديث 30943السيوطي، �امع ا���اديث ( -11
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 رواه فقد. ��وس �ليه ا��ّٰ� ص�� الن�ي ك�� جوامع من ��عية وقا�دة الع�� أهل عند م��ور �ديث. ��ار ��و ��ر ��:  �ديث -12

 ��ط ��� ��سنادا ��يح �ديث هذا:  ا��ا�� قال. الع�� أهل من وا�د ��� و���ه و�����ا، ا��ستدرك �ي وا��ا�� ا��وطأ، �ي مال�

 .مس�� ��ط ���:  التلخيص �ي ا��ه�ي وقال. ��ر�اه و�� مس��

 ).11276 رقم ، 6/92( الب����:  اأيض وأ���ه)، 2564 رقم ، 4/1986( ومس�� ،) 7713 رقم ، 2/277( أ��د أ���ه -13

 �ثناة� هو)  تيعر شاة أو: (  وس�� �ليه ا��ّٰ� ص�� قو��). 1832(ا��ديث :  العمال هدايا ��ر�� باب، ا��مارة ��اب، مس�� ��يح -14

 رفع ��: (  قو��. اةالش صوت:  واليعار ، تصيح:  ومعناه ، ومفتو�ة مكسورة ��م�� ��ن �� ، ساكنة ��ت مثناة �� ، مفتو�ة فوق

بطيه عفر�ي رأينا ح�ى ��يه  ا��شارق و�ي هنا القا�� الع�ن ي� اللغت�ن ذ�� وممن ، ف��ما ساكنة والفاء وفتحها ا��هم�� الع�ن ب�� �ي)  إ

 ، ا��رض ك�ون �ء� فيه بل ، بالناصع ليس البياض �ي ا��بط عفرة:  وآ��ون ا���م�� قال ، ال�� وا����ر ، ا��طالع وصاحب

 . وجهها:  وهو والفاء  الع�ن بفتح ا��رض عفر من مأخوذ وهو:  قالوا

ِ  عَبْدِ  عن) 3580( داود وأبو) 6791( أ��د رواه -15 � �ّ ِ  رَُسولُ  لَعَنَ :  قَالَ  ع��ما ا��ّٰ� ر�� �َ�ْرٍو �ْنِ  ا�� � �ّ ّ  ا��  �ص�ّ� ا��ّٰ� �ليه وس�

ا�ِ� �ّ  ).2621( » الغليل إرواء « �ي ا��لبا�ي ���ه. وَا�ْ�ُرْ�َ�ِ� ا��

 .عنه ذل� رُوي ��ر ���ن ��ر قول من أنه بع��م وروى ،��ي�ه �ي ا��ا�� رواه -16

��ع �لْف و�ي الك��ة العربية الصحي�ة �ي تأدية مع�ى ما يُعرف با��ليار. ديوان اللغة العربية، ا��زا��، مادة : صا��ة.  ا�����ف -17

diwanalarabia.com 

يْونة و�ي ا��ك�د��ية، أي الباحث ا��ك�د��ي. -18 يْو�ي ا��نسوب إ�ى ا��ّ�  الباحث ا��ّ�

ّ تعمل ��� استثمارها أو مؤّسسة تأ�ذ ا��موال من الناس أا��از :  -19 ��اع أو ��� ذل� �� و ال��ك�ت أو ا��يئات ��� شك� إ

إقرا��ا و��د�� الصكوك ا��قّدمة إل��ا و���اء ��ليات ا��سوم و���ها. وك��ة ا��از مأخوذة من قو��م �از ال��ء إذا �مّه إليه، ��ّن 

ية)،ا��حواز �ي ا��قام ا��وّل مؤّسسات ت�ّ� أموال الناس إل��ا و��ت فتجمع  ازها. ���ا�� ا��حواز تقليديا إ�ى أحواز ا����اع (أو الت�ار

يل  يكون قرض ا��موال م��ا ���ل طو يقوم ��لها أساسا ��� أموا��ا ا��اّصة، و ا��موال ��ّ تُقر��ا ���ل قص��، ��ّ أحواز ا��قتفاد و

يع  ية مثل ا��حواز ا��س��ميةلل��ك�ت و���ها، ��� ��اهم ��زء من رأس ما��ا �ي إ��اء بعض ا��شار يُقابلها �ي اللغة  .ا��ستثمار

 .Bankالفر��ية مصطلح 

20-  َ ��نا�ي اناب �ي الك��ة العربية الصحي�ة �ي تأدية مع�ى ما يُعرف بال����ان، ا�� مك�ن من النيابة وفع�� ناب عنه ينوب، ومنه ا��

 .وا��نابية أي النائب �ي ال����ان

ية، تقار�� ا��از ا��و�ي، منّظمة الشفافية ا��ولية ال�ي أّس��ا بي�� إ��ن �ام  تقر�� -21 م �ي سو���ا، تقار�� ا��مم 1993التنمية الب��

 .ا��تّ�دة ا���تّصة

ية، للتنمية ا��و�� وزارة التابعة وال��اهة الشفافية ���نة ا��ول التقر��أنظر  -22 ية ا��دار . د. أ -1,1 ا��صدار ة،العربي م�� ��هور

7/2/2007-1/34. 
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يائية ���  الِصنْعياء -23 ِ �� : دراسة الطرائق وا����اءات والوسائل ال�ي ��تعملها الصنا�ة، ودراسة ا��عارف والت�ارب ال�كيميائية وا��

 .Technologieلح يُقابلها �ي الفر��ية مصط ا��صوص من أ�ل ا��صول ��� تطبيقات ��لية ��ستغ����ا �ي الصنا�ة والت�ارة.

 المراجع

 �امعةا� دار ا��س���ي، ا��داري النظام �ي العامّة ل��ظيفة الص��حية أساس ��� ا��ختيار ،)1999( با�ي ���ّد يو��، أبو -

ية، ا��د��ة،  .م�� ا��سكندر

 سب�� وآليات مك���ته، من منشورات ا��ئت��ف من أ�ل ال��اهة وا��ساء��، ��ان. م)، الفساد :2007( أ��د أبودية، -

ُ 2009�ليل، عبد القادر ( -  ��اية آليات «ناق�� مقّدمة �ي ا��لت�� الوط�ي الثا�ي م) دراسة اقتصادية لظاهرة الفساد �ي ا��زا��، م

ب�� : . �امعة05/2009 » الفساد ومك���ة العام ا��ال  با��دية، ا��زا��. فارس ��ي ا��

م)، أ�� العو��ة ��� الفساد السيا�� وا��قتصادي، رسا�� ماجست�� (��� منشورة) �امعة 2006ردا��ة، ر��ي ���ود �امد ( -

 ال��موك، إر��، ا��ردن.

، دار ةم). الوظيفة العامّة �ي ا��س��م ومدى تطبيقا��ا ا��عا��ة �ي ا��مل��� السعودي1992، 1412سليمان، جعفر أ�� قا�� ( -

 ال��ظة العربية، القاهرة، م��.

ية، م��.2003شتار، السيّد ع��� ( - ية، ا��سكندر  م). الفساد ا��داري و��تمع ا��ستقبل، ا��كتبة ا����

��اه�� ��ر ( - ية موسو�ة:  العامة ا��دارة مصطل�ات م). معجم1998��اب، إ  �وا��� ا���لية ا��دارة ��صطل�ات شام�� إدار

 ��ان، ا��ردن. ا�����، دار ����،

 ��امعية،ا ا��ار. و���� نظري م��ج ثقا�ي،/ اجتما�ي/ سيا��/ ��اري/ إداري الفساد، عو��ة). م2008( ��دي العظ��، عبد -

ية،  .م�� ا��سكندر

سا�� مقّدمة ر م). ��ر�� الفساد �ي اتفاقية ا��مم ا��تّ�دة، دراسة تأصيلية مقارنة،2008الفارس، أ��د �ن عبد ا��ّٰ� �ن سعود ( -

ياض، ا��مل���  يع ا��نائي ا��س���ي. ا�� است����� ��تطلبات ا��صول ��� در�ة ا��اجست�� �ي ق�� العدا�� ا��نائية، ��ّصص الت��

بية السعودية.  العر

ية م��جية للتشخيص والت�ليل وا��عا��ة، ا����ّ� العربية ل��دارة، ا��2000ال�كبي��، �ا�� ( - ، 20�ّ� �م). الفساد ا��داري، رؤ

 ا��زء ا��وّل.

��اه� - ، دار الف�� »ع�ضا ودراسة و��لي��  «م). قوا�د ا��قاصد عند ا��مام الشاط�ي 2000، 1421( �ال�����ي، عبد ا����ن إ

 دمشق.

 : ا��ياة .ا��وسط ال��ق ��راسات ال�كندي ا��ر�� �ي اقتصادي الفساد : خب�� ومك���ة ا��و�ي ). البنك2007مسعود، �ميح ( -

 .2007 يوليو 7

ية �ي ��� اجتماع ا��ر��ة، وا����راف ا��جتما�ي (دراسة 2011ا����ا�ي، عبد ا��ّٰ� أ��د ( - م). الفساد ا��داري : ��و نظر

ية).  ميدانية، ا��كتب العر�ي ا��ديث، ا��سكندر

ية، م��. م). الفساد ا��داري، ماهيته، أسبابه، مظاهره، دار ا��امعة ا��د��ة،2011مطر، عصام عبد الفتاح ( -  ا��سكندر
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ية، أ��ال ا��ؤ��رات ( - بية للتنمية ا��دار )، آليات ��اية ا��ال العام، وا��دّ من الفساد ا��داري، ��وث وأوراق 2008ا��نظمة العر

باط،  باط العا�مة، ا��  .05/2008��ل، ا��لت�� العر�ي الثالث، ا��نعقد �ي ا��

ي ا��لت�� العر�ي الثالث بع��ان : آليات ��اية ا��ال العام وا��دّ من الفساد ا��داري، ). مُناق�� مقّدمة �2008ا��هاي�ي، ���ّد �ا�� ( -

باط �ي ماي  باط العا�مة، ا��  .2008ا��نعقد �ي ا��

ية لقضايا الفساد 2004مو��، �ي�� عبد البا�ي ( -  ��يسةاجست�� رسا�� م » دراسة ��ليلية ميدانية «م)، معا��ة الصحف ا����

 ، �امعة جنوب الوادي، بقنا، م��.(أي ��� منشورة)
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Contenu de la matière selon le programme officiel  

1* concept de la corruption : 
- Définition de la corruption.  
- Religion et corruption. 
-  

2*  les types de correction : 
- Corruption financière. 
- Corruption administrative. 
- Corruption morale. 
- Corruption politique…….etc. 
-  

3*  les manifestations de la corruption administrative et financière : 
- Népotisme 
- Favoritisme 

Médiation 
- Extorsion et fraude. 
- Le pillage d'argent public et des dépenses illégales. 
- Le ralentissement dans l'achèvement de transactions (réalisation des projets 

…….etc.). 
- Écarts administratifs, fonctionnels ou organisationnels de l’employé et le responsable. 
- Violations émis par le fonctionnaire en exerçant ses taches au cours de l’année. 
- Manque de respect des heures de travail, prendre le temps de lire les journaux, 

recevoir des visiteurs et de s’abstenir d’effectuer des travaux et le manque de 
responsabilité. 

-  
4* les raisons de la corruption administrative et financière : 

4.1* Causes de la corruption du point de vue des théoriciens : 
Les théoriciens et les chercheurs dans la science de la gestion et du 
comportement organisationnel, ont souligné la présence de trois catégories 
identifiées ces raisons, qui sont : 
- Selon la première catégorie : 
       - Les causes civilisationnelles. 
       - Pour des raisons politiques. 
- Selon la deuxième catégorie : 
       - Raisons structurelles. 
       - Les causes de jugements de valeur. 
       - Raisons économiques. 
- Selon la troisième catégorie : 
       - Raisons biologiques et physiologiques 
       - Causes sociales. 
       - Des raisons complexes. 

          4.2* causes générales de la corruption :  
 

Institutions faibles, les conflits d’intérêts, la recherche rapidement du bénéfice 
et profits, faible de prise de conscience du role des établissements d’enseignements 
et des media et le non-exécution de la loi …. Etc. 

 
5* Les effets de la corruption administrative et financière : 
     - L'impact de corruption administrative et financière sur les aspects sociaux 
     - L'impact de corruption financière et administrative sur le développement économique 
     - L'impact de corruption administrative et financière sur le système politique et de la 
 stabilité. 
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6* La lutte contre la corruption par les organismes et les organisations locales et 
internationales  

 
- Organisation de Transparence International : 
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption administrative. 
- Programme de la Banque mondiale pour aider les pays en voie de développement 
dans la lutte contre la corruption administrative.  
- Fonds monétaire international. 
- Efforts de l’Algérie contre la corruption : loi anti-corruption 06-01, le rôle de la police 
judiciaire dans la lutte contre la corruption, etc). 
 

7* Méthodes de traitement et moyens de lutter contre le phénomène de la corruption  
 

Le côté religieux, le côté éducatif, le côté politique, côté économique, le côté législatif, 
côté juridique, administratif, côté humain…. 
 

8* Modèles de l'expérience de certains pays dans la lutte contre la corruption  :  
 

- L'expérience Indienne , l'expérience de Singapour , l'expérience des États-Unis , 
l'expérience de Hong Kong  et l’expérience de la Malaisie et  l'expérience de la Turquie 
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