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 امللخص: 

واستراتجيات مكافحته، بحيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفساد 

 فييساعد  أنه، حيث ةالتنميت التي تقف أمام تحقيق ل املعوقات واملشک عظمالفساد أحد أخطر وأ يعتبر

توصلت وقد تجتمع  ع فيما بين أفراد املتحقيق عدالة التوزي علىتآکل عوائد التنمية ويحد من قدرة الدولة 

تبني نظام و  اد صيغ قانونية وتشريعية ومؤسسية إيجأن قضية الفساد تتطلب  هذه الورقة البحثية إلى

ديمقراطي يوفر العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص، ويقوم على مبدأ فصل السلطات الثلث التنفيذية 

للقانون واملساواة أمامه وتنفيذ وسيادة القانون من خلل خضوع التجميع ، والتشريعية والقضائية

  واحترام أحكامه، وقيام النظام على الوضوح واملحاسبة

 الفساد، الرشوة، املساءلة، مكافحة الفساد، الديمقراطية  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract:  

This research paper aims to shed light on the phenomenon of corruption 

and strategies to combat it, so that corruption is considered one of the most 

serious and greatest obstacles and problems that stand in the way of achieving 

development, as it helps in the erosion of development returns and limits the 

state's ability to achieve distributive justice among members of society. This 

research paper concluded that the issue of corruption requires finding legal, 

legislative and institutional formulas. And the adoption of a democratic system 

that provides justice, equality and equal opportunities, and is based on the 

principle of the separation of the three executive, legislative and judicial powers, 

and the rule of law through everyone’s submission to the law and equality 

before it, the implementation and respect of its provisions, and the system being 

based on clarity and accountability  
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 املقدمة:

 بعاداأشار ذات جذور عميقة تأخذ تعتبر ظاهرة الفساد بصورة خاصة ظاهرة عاملية شديدة االنت

إذ  درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف 

والقانون  ن في مختلف االختصاصات كاالقتصادحظيت ظاهرة الفساد في اآلونة األخيرة باهتمام الباحثي

الفساد ظاهرة  نها ظاهرة ال يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياس ي م أضحت وواالجتماع،  وعلم السياسة

املتجتمعات عبر التاريخ،  واألنظمة السياسية التي تحكم هذهقديمة وجدت مع وجود املتجتمعات اإلنسانية 

  رى وال تقتصر ظاهرة الفساد على شعب واحد أو دولة أو ثقافة واحدة دون األخ

معظم  الفساد في، وبالرغم من وجود آلخروتختلف ظاهرة الفساد في حتجمها و درجتها من مجتمع 

بدادية االست واع األنظمة الحاكمة مثل األنظمةأن  البيئة التي ترافق بعض أن إالاملتجتمعات السياسية 

وتجاربه فقط،  خص ي وبناء على وجهة نظره الشخصيةحاكمها الش برأيوالتي ال تأخذ إال الدكتاتورية 

غيره، بينما يقل حتجم  من أكثرا النظام تشتجع على بروز ظاهرة الفساد كرد فعل على هذا التسلط في هذو 

رأيه، وتحترم حقوق  تشارك الشعب في الحكم وتستمع إلىهذه الظاهرة في األنظمة الديمقراطية التي 

 اإلنسان، وحريته العامة 

 نه أ إالوبالرغم من أن األسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم املتجتمعات 

السائدة  وفقا الختلف الثقافات والقيم آلخرة في تفسير ظاهرة الفساد من شعب يمكن ملحظة خصوصي

سواء كانت  املتجتمع، وتبعا الختلف تأثيراتهالتي تنبع من الدين والعادات والتقاليد املتوارثة املوجودة في 

اجتماعية تتعلق  وق بالتجوانب املالية والتجارية أسياسية تتعلق بنظام الحكم في الدولة أو اقتصادية تتعل

 بطبيعة العلقات بين أفراد املتجتمع وطبقاته 

 اإلشكالية:  

على  ممارسته، وينتج عنه مشاكل ومخاطريشكل الفساد ظاهرة خطيرة حيثما حصل وكيفما تمت 

وسيادة  وبالطبع يؤثر على تنمية املتجتمع والعدالة، األخلقيةاستقرار املتجتمعات وأمنها، ويؤثر على القيم 

االقتصادية وغسيل  خصوصا التجريمة املنظمة والتجريمة القانون فيه، ويقترن الفساد بأشكال التجريمة،

االستقرار السياس ي  ارسات الفساد املختلفة، مما يهدد، كما تتأثر موارد الدول واملتجتمعات بمماألموال

   والتنمية املستدامة لهذه الدول واملتجتمعات

 شكالية الرئيسية التالية:في ضوء ما تقدم يمكن طرح اإل 

 ما هي استراتجيات مكافحة الفساد؟

 :منها تتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت

 ؟ ما هو الفساد  -

 ؟ الفساد والقضاء على مظاهر ةناجعة ملعالتجال لطرق واالحلول  ما هي  -
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 :الفرضيات

 ياتضالفر  ضعو م ت ،اإلشكالية في املطروحة سئلةاأل  على واإلجابةضوع املو  نببجوا اإلملام بغرض

 م صياغتها كاآلتي:ت والتي رضغال لهذا سبةناامل

 أجل من عاتهارام الواجب واألنظمة القوانين تطبيق انحراف في القصدي االستغلليعبر الفساد عن   -

 ؛مشروع غير وبشكل الحكوميين وغير الحكوميين للموظفين منفعة تحصيل

 ن إصلح اإلدارة العامة واإلدارةإستراتجيات متعددة التجوانب تجمع بيتستدعي محاربة الفساد وجود   -

   برامج تنتظر في إصلح بنيوي أوسع، هذا يتطلب التحليل املتعمق لألسباب األساسية للفسادو املالية 

 :مهميةال 

 والعناصر الرئيسية التي الفساد هرةظاتحديد مسببات هذه  خلل من هذا املوضوع أهمية تبرز

منه  والخطوات الناجعة للحد واالستراتجيات ضع السبلو و ، إلى بروزها بشكل واضح في هذا العقدأدت 

   وقتومعالتجته بأسرع 

 :مهدا ال 

 تهدف هذه الورقة البحثية إلى ما يلي:

 تسليط الضوء على مصطلح الفساد وأشكاله؛  -

 ؛رق اللزمة لتشخيص هذه الظاهرةإعداد الوسائل والط  -

  هذه الظاهرة عن طريق تشريع القوانين )األخلقية والرقابية والعقابية(الحد من   -

 :الورقة البحثيةتقسيمات 

 :ينرئيسي على محورين الضوء تسليط حاولنا ورقة البحثيةال هذه معالتجة أجل من

 املفاهيهي للفساد؛النظري و  اإلطار   -1

  إستراتجية مكافحة الفساد  -2

 املفامهيمي للفسادالنظري و  أوال: اإلطار 

 والفساد موجود في كافة، مصطلح يتضمن معاني عديدة في طياته (Corruption)إن الفساد 

 كون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوةفهو موجود في أي تنظيم ي ،القطاعات الحكومية منها والخاصة

الخدمة  في تحديد األفراد الذين يستلمون  احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية

  عديدة تضمن مصطلح الفساد اإلداري محاور وقد ي، أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون األخرى 

 :(9، صفحة 1991)الحكم،  مهو الفساد؟ما  -1

 الصحيحة كالرشوة واالختلست غير تستخدم كلمة "الفساد" للتعبير عن مجموعة من السلوكيا

 أفعال إلى باإلضافةواملتاجرة بالنفوذ،  تاواتواآلوإساءة استخدام السلطة واالبتزاز واإلثراء غير املشروع 

 وإعاقة األموال ، كغسيلاألنشطةلتجأ إليها للمساعدة في الشروع بهذه رتبط بأنشطة الفساد الرئيسية، ويت

وتشترك هذه األفعال  ال أو جرائم تشكل ممارسات فاسدة،منعها، ويعرف الفساد بأنه أفع أوسير العدالة 

في القطاعين العام  السلطةهو أنها تنطوي على إساءة استخدام  األول والتجرائم بعنصرين رئيسيين، 
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 ذلك منافع ليست من ن استخدام سلطاتهم يجنون من وراءالذين يسيئو  األشخاصوالخاص، والثاني أن 

 (12، صفحة 2112)املتحدة،  حقهم 

 سب خاصة بما في ذلك أعمال الفسادكام"مدى استغلل السلطة العامة لتحقيق مآرب و أو هو 

 لقد صغيرها وكبيرها باإلضافة إلى استحواذ النخبة وأصحاب املصالح الشخصية على مقدرات الدولة" 

أو  ظاهرة عاملية ال تقتصر على دولة السنوات األخيرة واتسعت مجاالته وأشكاله وأصبحانتشر الفساد في 

الدول  قط على مستوى منطقة، بل يمتد إلى كافة املناطق والدول وأصبح يهدد االقتصاد القومي ليس ف

طريق التنمية  ن الفساد أصبح العتبة التي تعترضاملتقدمة بل الدول النامية، وتؤكد تقارير البنك الدولي أ

منظمات مدنية  اد السلبية في مختلف الدول سارعتاالقتصادية واالجتماعية، ومع تزايد أثار الفس

تأسست منظمة  كما اد بكافة أشكاله وصوره وأهلية فضل عن حكومات العالم املناداة بمحاربة الفس

الفساد بشكل  لى محاربةنظمة غير حكومية تهدف إمقرها برلين وهي مو  1992الشفافية الدولية عام 

وتصدر املنظمة تقارير  اد في الكثير من البلد العربية،مستمر والعمل على زيادة الوعي العام بمخاطر الفس

ملختلف أنواع الفساد  وضح فيها ممارسات الدول والشركاتسنوية حول الفساد في جميع القارات ت

لدرجة الفساد فيها  ويعد  ا كل دولة كمؤشرط التي تحصل عليهوترتيب الدول من حيث الفساد والنقا

تمس التجميع وال سيما  لتجريمة الحقيقية هي أن هذه اآلفةالفساد جريمة في معظم البلدان غير أن ا

لتلبية أبسط االحتياجات  فئات ال تستطيع دفع الرشاوى ولو الفقراء والضعفاء بما فيهم النساء وهي

  ضاالقتصادية هزيل أيونصيبها من الثروة ا

 لطة للمنفعة الخاصة سواء عن طريقالفساد هو "استعمال القوة العمومية أو املنصب أو الس

 إكراميات للتعتجيل بالخدمات أوالرشوة أو االبتزاز أو استغلل النفوذ أو املحسوبية أو الغش أو تقديم 

فإنه  واملوظفون العامون  عتبر جريمة يرتكبها خدام الدولةتعن طريق االختلس"، ورغم أن الفساد كثيرا ما 

التي  ور في معظم حاالت الفساد الحكومييتفش ى أيضا في القطاع الخاص، بل إن القطاع الخاص يتط

السلطة أو  ت للكسب الشخص ي أو إساءة استعمالتنطوي على إساءة استعمال املال أو التماس خدما

املمكن  ومن خاصة  امتيازات شخصيةة العامة الكتساب النفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخلل باملصلح

املوظفين (الوكلء  تقديم باعتباره الفساد تعريف أخلقي أو اقتصادي منظار الفساد من مقاربة قضية

 .واألمانة واالستقامة النزاهة بمعايير اإلخلل أو ،)املواطنين) املوكلين على مصالح ملصالحهم )الحكوميين

من  علقته بجملة خلل من وتعريفه األول، املقام في قانونية قضية الفساد بوصفه مع كما يمكن التعامل

بالنفوذ  املتاجرة االبتزاز، الرشوة األموال، غسيل املشروع، غير االختلس اإلثراء، ك املخالفات النموذجية

 .وتضليلها سير العدالة عرقلة

 مستواه في النظم التي تقيم فيها و تتباين مستويات الفساد بتباين النظم السياسية فينخفض

 لتجهاز التشريعي والتجهاز القضائي(الضوابط املؤسسية بين الفروع الثلثة للحكم )التجهاز التنفيذي وا

 ويوفر فيها النشاط الحكومي بطبعهآليات فعالة ملنع وكشف هذا السلوك غير املشروع واملعاقبة عليه، 

الدولة  ص االقتصادية وتكون أبواب مسؤوليع، وتكثر فيها الفر فرصا أقل نسبة للفساد ويزدهر فيه املتجتم
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شتى  مراقبة لكون العملية مفتوحة أماممفتوحة ألصحاب املصالح غير أن السلوك الناجح يخضع لل

وحيثما  لدوائر املمارسة للنقد واملحاسبةاملصالح املتنافسة، كما تحتاج فرصة الوصول  إلى النخب ل

شك فيه أن  ي الظلم تتشابه كل األلوان، والابه إلبقائه مخفيا عن أعين الناس ففينتشر الفساد يسعى أرب

تباينا شاسعا،  ينثمة اختلفات كبيرة في التصورات واملمارسات بين الثقافات فاألمر املقبول وامللئم يتبا

والضيافة أكثر مما  ا األعمال عن طريق تقديم الهداياولعل هذه االختلفات تعزى إلى الكيفية التي تدار به

غير أن الهدايا  ين املعاملة باملثل وبين الرشوة،تعزى إلى محاوالت لكسب النفوذ، وثمة فارق جلي ب

قال أوليسونغ حيث  ومراقبين في هذا الصدد،املشروعة قد تحسب رشاوى خطأ، وقد أوضح عدة باحثين 

والرشاوى فالهدية  لسهل التمييز بين الهدايانه من اأوباسما وهو أحد الرؤساء السابقين لدولة نيجيريا، "إ

 تقبل علنا بينما الرشوة تؤخذ في الخفاء"  

  :االتجامهات النظرية لتأطير مفهوم الفساد -2

نظرا للنتائج الكارثية لحلول ظاهرة الفساد واستفحالها وسرطنتها لخليا املتجتمعات الحية ونتائجها 

كانت الظاهرة دوما محطة محورية للبحث والدراسة سواء  الكارثية على أمن املتجتمعات ومستقبلها فقد

لفهم جذورها ألجل تعطيل وإعاقة تطورها واستفحالها، أو ألجل فهم النتائج املترتبة على نموها وتطورها 

تها في الحيز السياس ي الرسمي أو املدني أو االستثماري التنموي )القطاع الخاص(، ولذلك فإن يزاواتساع م

للباحثين والدارسين  وألن  لظاهرة يشكل مصدرا رحبا متعددااملعرفي املتشكل واملتراكم في دراسة ااملوروث 

 ،يتشكل على مضمون جدلي اولها بالتأطير املعرفي كان دومافإن تن، )الظاهرة( ال تصبح وعيا إال بالحس

لى تطورات وتحول معرفي تؤدي إ كانت دوما فالتحوالت السياسية واالقتصادية والثقافية في نسق النظام

املختلفة ونموها السرطاني في النظم السياسية االستبدادية )السلطوية،  هرهاامظملواكبة هذه الظاهرة في 

العسكرية(، أو خمولها وتراجعها في النظم السياسية الديمقراطية التي تقيم سلطانها وشرعيتها على 

في أربعة اتجاهات كبرى  اهات النظرية لتعريف الفسادتبلورت االتج سس واملعايير القانونية  وعمومااأل 

االقترابات األساسية لدراسة الظاهرة، والتي اعتنى بها بدقة الباحث التجزائري )محمد حليم  تشكل معا

)ليام،  ليمام( وهي فيما يلي: االتجاه األخلقي، االتجاه القانوني، واتجاه املصلحة العامة واتجاه الرأي العام 

 (81-11، الصفحات 2111

 االتجاه الخالقي 

الذي نجد موروثه في الفكر السياس ي اليوناني وما تله من آثار في الفكر السياس ي العاملي، فإنه إن 

يشير إلى نمط الحكم املنحرف الذي تسيطر عليه حكومة الغوغاء التي ال تلتزم القانون، فالنظرة 

النزاهة والعدل، تستمد شرطها من الحكم العادل النزيه الذي يرى أن ظاهرة الفساد هي انعدام  األخلقية

إذا حكم عليه املتجتمع بذلك، وإذا أحس الذي يمارس الفساد بالذنب  واملتجتمع  اويعد الحكم فاسد

معاني الوالء  الفاسد هو الذي تسيطر عليه وتخترقه املصلحة الخاصة فل يأبه للقيم املدنية وتغيب عنه

 والتعاون ويحكمه العنف والرشوة  

  اتجاه الرأي العام 
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قدم هذا املدخل مساهمة كبيرة في مجال تحديد مواطن الفساد وتحليلها كنتيجة لتطور منهج 

الدراسات السياسية املقارن التي تضمنت االهتمام بقياس الرأي العام ونظرته وإدراكه ألشكال الفساد 

لكارثية على النسق املتجتمعي والبناء السياس ي  فهذا االتجاه املقارن قد غادرت توجهاته وحتجمها وآثارها ا

البحثية اعتماد املعايير األخلقية، إلى التركيز على املقاربة املتعلقة بالثقافة، سواء كانت الثقافة في 

وأهميتها العميقة في تحديد مستوى املثل واملعايير املتجتمعية التي يقاس بها السلوك، أو الثقافة السياسية 

 توجهات املواطنين حول القضايا واملشكلت التي تبرز خلل عمل النظام السياس ي  

  االتجاه القانوني 

خلياه مع تطور النظم السياسية  وإجهاضفي مقاومة الفساد  أصبح هذا االتجاه أكثر نفعا وتأثيرا

وفصل السلطات واملواطنة والتعددية واملشاركة  باتجاه الديمقراطية التي تقوم على القضاء املستقل،

الحر لضبط عمل النظام  لذلك فإن هذا االتجاه ينطلق من تحديد مفهوم  واإلعلمالسياسية والشفافية 

  وعليه يصبح الفساد من لها وشروط صحتها قانونياالوظيفة العمومية وشروطها وتحديد إجراءات عم

ومية مهما كانت الوظيفة العم أو الف الواجبات الرسمية للمنصبناحية قانونية "هو السلوك الذي يخ

معنوية في البناء االجتماعي  لذا فهو سلوك  أو إلى مكاسب خاصة أو إلى مكانة اعتبارية صلحياتها، تطلعا

ينطوي على انتهاك القواعد القانونية بممارسته أنواع معينة من التأثير تستهدف تحقيق مصلحة خاصة 

أو من حساب املصلحة العامة  وتتمثل أبرز تجليات هذا السلوك املخالف للقانون في الرشوة على حساب 

يا لشاغل املنصب العام بهدف استمالته والتأثير عليه وشراء ذمته اعطأو  )تقديم تسهيلت أو منح

 أو اني أو السياس يأولويات القرابة والصداقة أو املشترك الديني أو املك التي تتمثل في وضميره(  واملحسوبية

على الكفاءة واالستحقاق في التسهيلت أو التوظيفات أو أداء الخدمات فيما يتضمن  ييديولوجاإل 

عليها  االعتداء ونهب املال واملوارد العامة، أو استخدامها بصورة غير مشروعة في التشريعات التي ينص

ي فقط باإلقدام على فعل غير مشروع ف ل ال يكون السلوك الوظيفي فاسدالهذا املدخ القانون  ووفقا

 باالمتناع أو تعطيل عمل مشروع كتعطيل إجراء قانوني معين   العمل الوظيفي وإنما يكون أيضا

انعكاس لغياب النظام السياس ي  ساد، وارتفاع مستوياته ما هو إالال شك أن عمومية الف

م الصالح( الذي يتوخى الحكمة والعقلنية املتعارف عليه في الثقافة العربية )بالحك الكفءالديمقراطي 

املتعارف عليها في املتجتمعات اإلنسانية  ولذلك فإن الفساد السياس ي هو املدخل  األخلقيةواملعايير 

العريض واألساس ي واالستراتيجي الذي تنبثق عنه كافة املمارسات االجتماعية والثقافية واإلعلمية 

 (272-211، الصفحات 2112)السعيد،  واالقتصادية الفاسدة 
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 أشكال الفساد: -3

 الدولة، والرشاوى يتخذ الفساد عدة أوجه بما في ذلك تحويل اإليرادات، وسرقة موجودات 

 باة األقارب واألصحاب واملحسوبيةوالتلعب بالقوانين واألنظمة، والتهرب من دفع الضريبة، ومحا

  (21-29، الصفحات 2112)الصانع،  والتزوير االنتخابي ولكن يمكن اعتماد عدد من التصنيفات أهمها

 عامة: ممتلكات استعمال إساءة 1-

 آخر: بشكل تسريبها أو تبديدمها أو املمتلكات اختالس  

 العامة، الناحية من مترادفة جرائم هي آخر بشكل أو تسريبها تبديدها أو املمتلكات اختلس إن

 وتبديد االختلس استعمالها  ويعد إساءة أو عليها ملمتلكات مؤتمن حكومي موظف سرقة على تشتمل

 تكديس من كبار موظفون  يتمكن حيث الكبير، الرئيسية للفساد القنوات الرشوة جانب إلى املمتلكات

 وباستثناء مناصبهم  بحكم إليها الوصول  يمكنهم التي الخزائن العامة نهب عبر بسرعة املال من طائلة مبالغ

 جميع تعترف النفوذ، في واملتاجرة الرشوة مع األول  تتعامل في املقام التي الفساد بشأن األوروبية االتفاقية

 أمثلة آخر"، بشكل تسريبها أو تبديدها أو العامة "اختلس املمتلكات بأن األطراف متعددة االتفاقيات

 ،األطراف الدول  من الفساد ملكافحة املتحدة األمم من اتفاقية 17 املادة تطلب حيث للفساد، جوهرية

 أي تبديد أو باختلس آخر، كيان أو شخص لصالح أو هو لصالحه عمدا عمومي موظف قيام تجريم

 إليه بحكم بها عهد قيمة ذات أخرى  أشياء أي أو خصوصية أو عمومية مالية أوراق أو أموال أو ممتلكات

 .آخر بشكل تسريبها أو موقعه،

 املشروع: غير اإلثراء  

بأنه  عمومي املشروع ملسؤول غير اإلثراء الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من 20 املادة تعرف

 تعرف كما دخله املشروع"  إلى قياسا معقولة بصورة تعليلها يستطيع ال كبيرة زيادة موجوداته "زيادة

 نحو على املشروع غير التوالي اإلثراء على (1-1) و(9) املادتين في الفساد ملكافحة األميركية البلدان اتفاقية

 ألن بالفساد، االتهام املشروع بدال من غير اإلثراء تهمة توجيه يفضلون  العموميين املدعين مشابه، ولعل

 غير اإلثراء إثبات من السهل ولعله ما مسؤول ممتلكات في مفسرة غير زيادة حول  تتمحور  التجريمة

 قد شرعية غير في معاملة ألن األطراف املمتلكات، كسب بفضله تم الذي الفاسد النشاط من أكثر املشروع

 .عنها لإلبلغ واالستعداد لديهم تتوفر الرغبة ال قد أو عليها شهود يتوفر ال وربما احتيالهم، تمويه يحاولون 

 الموال: غسيل  

 في فعل الفساد، ذلك في بما التجريمة، عن املتأتية اإليرادات إخفاء أو تحويل األموال غسيل يعني

 يحدث بعد مباشرة األموال غسيل أن من الرغم وعلى لإليرادات  املشروعة غير األصول  لتمويه محاولة

 غسيل في النجاح حال في تتمكن لن القانون  إنفاذ وكاالت ألن منعه الضروري  من الفاسد، الفعل

م املوضوعة أما العراقيل شأن العامة  ومن امللكية إلى وإعادتها املسروقة املمتلكات تحديد من اإليرادات

في املقام األول   الرشاوى  وتقاض ي العامة األموال اختلس عن العموميين املوظفين ثني األموال غسيل
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مكافحة غسيل األموال  األطراف الدول  من الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من 14املادة  وتطلب

 واإلشراف على املصارف للرقابة شامل داخلي نظام وإنشاء" وطني فوق  قانون  بين تطبيق التجمع عبر

 12وتدعو املادة  لغسيل األموال"  خاص بوجه املعرضة األخرى  الهيئات االقتضاء املالية وعند واملؤسسات

 حيثما تشتمل غسيل األموال تجريم إلى أيضا األطراف الدول  الفساد بشأن االتفاقية األوروبية من

 االحتيالي إلى "االستخدام األميركية االتفاقية وتشير .النفوذ في املتاجرة أو فعل الرشوة على التجريمة املعنية

 االتحاد اتفاقية وتشير )د-1-8املادة (الصلحيات  استغلل أو الرشوة عن إخفاء املمتلكات " املتأتية أو

 تعتبر املمتلكات هذه العلم بأن مع منها التخلص أو ممتلكات أي التفصيل إلى "تحويل بمزيد من األفريقي

 لغرض أو للممتلكات غير الشرعي املصدر إخفاء لغرض صلة، وذلك جرائم ذات أو لتجريمة فساد إيرادات

املادة (فعله" على املرتبة القانونية من العواقب التهرب على التجريمة ارتكاب في مشترك أي شخص مساعدة

  )أ-8

 :(28-27، الصفحات 2112)ستيس ي،  املشابهة والجرائم الرشوة -2

 :الرشوة  

 منها، منح موظف 15 املادة في الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية عرفتها كما الرشوة تعني

 أداء ما لدى بفعل القيام عن يمتنع أو ما بفعل يقوم لكي عليه التأثير بقصد مستحقة غير مزايا حكومي

أكثر  أيضا تعتبر أنها غير الكبير، للفساد شيوعا األكثر األشكال أحد الرشوة وتعد الرسمية  واجباته

 1بقيمة   للرشاوى  العاملية السوق  قيمة الدولي البنك العالم، ويقدر انتشارا في البسيط الفساد أشكال

 من أشكال الكثير االرتشاء يحمل وقد العاملي  اإلجمالي املحلي الناتج من% 2نحو  أي دوالر سنويا، تريليون 

 خدمة جنسية عمل، داخلية، خدمات معلومات شركة، في األموال، أسهم على علوة غير املستحقة املزايا

 الفساد املتحدة ملكافحة األمم اتفاقية من 15 املادة وتعترف مستقبلية  بمزايا وعد مجرد أو حتى بسيطة

 الرشوة الذي يعرض فالشخص للمزايا، املباشر املتلقي هو بالضرورة يكون  ال قد أن املوظف الحكومي

 قليل لعدد سياس ي يختاره  أو حزب أو أسرته أو املذكور  املوظف ملعارف فائدة يمنح املثال قد على سبيل

 مثل  ثالث طرف من من املستفيدين املحتملين

 لو حتى جريمة بارتكاب مذنب هو رشوة يقدم أو يعرض الذي الشخص أن أيضا 12املادة  و توضح

 بانتهاك حكومي موظف إغراء هو شيوعا أكثرها كثيرة، غايات وللرشوة .االرتشاء الحكومي رفض املوظف

 من اإلفلت أو للتسهيل"، "مبلغ بدون  عليها يحصل لن لكنه من حق الراش ي هي خدمة تأمين أو قانون 

 العقد وتعرف أرباح من نسبة لقاء حكومًيا عقًدا الراش ي بمنح املوظف الحكومي إقناع أو جنائية مقاضاة

  باسم"األتاوى" 

  :االبتزاز  

 غير مستحقة عبر فائدة تقديم على آخر طرفا يكره طرفا يضم أنه في الرشوة عن االبتزاز يختلف

 شخصا االبتزاز يكون ضحية مضرة  وقد معلومات إفشاء أو القضائية امللحقة أو عادة، بالعنف التهديد

 طلب تلبية سوى  خيار للشخص العادي يترك ال األولى الحالة السواء، ففي على حكوميا مسؤوال أو عاديا
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 في الحالة أما مشروعة، أنشطة أعمال تنفيذ أو أساسية خدمات على الحصول  أراد إذا العام املسؤول

 املوظفين من على تنازالت العاديين األشخاص أو املنظمة التجريمة جماعات تحصل الثانية فقد

 البسيط الفساد املوظفين يتصف أولئك بحق مضرة معلومات بإفشاء أو بالتهديد بالعنف الحكوميين

 .إلى الرشوة منه االبتزاز إلى أقرب بأنه أفريقيا وشمال الشرق األوسط دول  السائد في

  بالنفوذ: املتاجرة 

 لنفوذه آخر أي شخص أو حكومي موظف النفوذ( بيع باستغلل أيضا بالنفوذ )وتعرف املتاجرة تعني

 وتعرف .ال أو غير الشرعية بالصفقة علم على كان سواء القرار أصحاب أحد على املفترض أو الحقيقي

 أي أو عمومي "وعد موظف بأنها بالنفوذ املتاجرة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من 18 املادة

 اآلخر الشخص أو ذاك املوظف قيام أو إياه، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غير مزية بأي آخر شخص

 أو إدارة من املفترض بهدف الحصول  أو الفعلي نفوذه املوظف ذلك يستغل لكي قبولها، أو بالتماسها

 الفساد بشأن وتعترف االتفاقية األوروبية مستحقة"  غير مزية على الطرف للدولة تابعة عمومية سلطة

 )و-1-2 (املادتين في الفساد الواردة أشكال عن تختلف بالنفوذ املتاجرة بأن األفريقي االتحاد واتفاقية

 املذكورة األوروبية ملكافحة الفساد واالتفاقية املتحدة األمم اتفاقية تقصر وبالتالي التوالي، على (12و)

 .النفوذ" الشرعي"  أو "استغلل غير حاالت "النفوذ على النفوذ

 الوظائف: استغالل إساءة -3

 بشأن األربعة األطراف متعددة املعاهدات من ثلث في الوظائف استغلل إساءة مفهوم يظهر

 قيام عدم أو قيام بأنها التجريمة هذه تعرف الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من 19 الفساد فاملادة

 أو لصالحه مستحقة غير مزية على الحصول  بغرض بوظائفه، االضطلع لدى ما بفعل موظف عمومي

 الفساد ملكافحة األميركية االتفاقية وتعرف للقوانين  انتهاكا يشكل مما آخر، كيان أو لصالح شخص

 أي من أو الحكومة جانب من الرسمية واجباته أداء في إغفال أو فعل " أي بأنها ج(-1-8) التجريمة في املادة

 وتتبنى ثالث"  لطرف أو لنفسه مشروعة غير فوائد على الحصول  لغرض عمومية وظائف شخص يؤدي

 باملخدرات املعني املتحدة األمم ملكتب ووفقا التجوهر، حيث من مطابقا تعريفا األفريقي اتفاقية االتحاد

 املمارسات جرائم إلى تصل أن يمكن متبقية جريمة هو الوظائف استغلل إساءة والتجريمة، فإن مفهوم

 مثل جرائم الخصوص وجه على وتقع السابقة، األجزاء في الواردة التجرائم غير املشمولة في الفاسدة

 اعتبارها يمكن لكن أعله، املذكورة نطاق التجرائم خارج والزبائنية محاباة األقارب واملعارف واملحسوبية

 .إساءة استغلل للوظيفة

 

 

 

 

 الحكومية املناصب في مناسب غير بشكل العائلة أفراد تعيين تعني القارب: محاباة. 
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 وظائف  في غالبا بتعيينهم السياسيين، والحلفاء للمعارف التفضيلية املعاملة تتضمن املعار : محاباة

 .املدنية الخدمة في )عاطلة وظائف( عمل بل

 للحكومة والئهم استمرار لقاء جماعات أو ألفراد رسمية ملزايا االنتقائي املنح تعني :املحسوبية. 

  :هو التدليس الذي يتم للحصول على مزايا غير مستحقة بتقديم أو الحصول على معلومات الغش

 خاطئة أو مضللة 

 :أحد أشكال الرشوة وتشير إلى مبلغ مالي يدفع سرا وبشكل غير قانوني مقابل  العمولة الخفية

ما يستخدم هذا املصطلح لوصف"بريئة"، العائدات املتحصل الحصول على مصلحة أو خدمة، وغالبا 

  عليها من صفقة فاسدة أو غير قانونية، أو لوصف املكاسب املتحصل عليها إزاء تقديم خدمة خاصة 

  :الرعاية  

على  ري أو ذو نفوذ(، وتستخدم الرعايةتشير إلى املساندة التي يقوم بها أحد األشخاص )شخص ث"

وتتعدى  منح املصالح، وتوزيع عقود العمل،للتعيين في وظائف حكومية، وتسهيل الترقيات و سبيل املثال 

الرعاية حدود النفوذ السياس ي وتنتهك مبادئ االستحقاق واملنافسة، ألن املقدم له الرعاية )العميل( 

 املتنوعة" دتم من خللها الحصول على املوار يشكلون شبكة تتجاهل النظم القانونية املوجودة، والتي ي

   .(8، صفحة 2111)اإلنمائي، 

 الزبانية:  

 الحياة جوانب وكافة املؤسسات كل متغلغلة في للدولة، سياسة املحسوبية تصبح عندما تظهر

 حتى الوالدة شهادات من العامة، املوارد جميع توزيع ليكاد حتى والسياسية، واالقتصادية االجتماعية

 "إساءة فئة وتتسم بواحدة"  "واحدة املقايضة ملنطق يخضع الضريبية، واإلعفاءات راخيص البناءت

 التعريف أن إذ بعناية، تعريفها يتم لم ما القانون  إنفاذ ألغراض بالنسبة شديد استغلل الوظائف" بإبهام

 أو كذريعة إلضعاف التهمة باستخدام الحكوميين املوظفين قيام إمكانية إلى يفض ي أو املبهم للتجرائم السيئ

 باملنص الطرد من يكون  وأن بدقة، التجريمة عناصر تحديد املهم من الخصوم السياسيين، لذلك تحييد

 على استقلليتهم العامون  واملدعون  املحاكم تحافظ وأن عادلة، محاكمة اإلدانة بموجب مشروطا بثبوت

  (21سابق، صفحة )ستيس ي، مرجع 

 :وتشمل استخدام موظف ما ملعلومات يحصل عليها في إطار عملة لتحقيق  التعامالت الداخلية

 مكاسب شخصية 

 إكراميات لتعجيل الخدمات (Matsheza ،2111) :  

 البيروقراطية ونقص تعطيلها النظمتدفع هذه اإلكراميات لإلسراع في تنفيذ إجراءات تسبب في 

التخلص  التصاريح وشهادات التفتيش ووثائقاملوارد، وتحدث عادة في املكاتب املعنية بإصدار التراخيص و 

 التجمركي 
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 :ولة بشكل قانوني إلى شخص ما هو أخذ بصورة غير مشروعة املمتلكات أو األموال املخ االختالس

 منصبه بوصفه وكيل أو حارسا عليها  بحكم

 لعمل والكفاءة اللزمة مثل تعيينأي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون االلتزام بأصول ا :الواسطة 

كثيرا  بي رغم كونه غير كفؤ، وهي منتشرةشخص في منصب معين ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحز 

 في العالم العربي 

 :أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق بشكل سري تحت  نهب املال العام

 مسميات مختلفة 

  :الفساد االنتخابي 

 سياسيةيتمثل التعريف الواسع واألكثر شيوعا للفساد السياس ي في إساءة استخدام السلطة ال

 الذات أو كليهما  ويعزى و إلثراء لتحقيق مكاسب خاصة بهدف الحفاظ على أو تعزيز املوقع في السلطة، أ

 رارات السياسية الخاصة بالقوانينالفساد السياس ي إلى أولئك الذين يتولون عملية صنع الق

األصوات  السياس ي شراءوالتشريعات، وتخصيص املوارد األساسية للدولة، ومن األشكال املألوفة للفساد 

وسوء  ورة غير قانونية وغير نزيهة،ب بصوتزوير االنتخابات والقيام بحملت سياسية وتمويل األحزا

 استخدام املمتلكات العامة في العملية السياسية  

الفساد  االنتخابية أن يأتي في قلب ضروب ففي البلدان التي تشهد انتخابات يمكن لفساد العملية

ى املطاف إل دين إلى شدة البرملان، وفي نهايةذلك أن هذا النوع من الفساد يسمح بوصول أفراد فاس

هيئة شراء  كن للفساد االنتخابي أن يكون علىالحكومة واملراكز الرفيعة على حساب منافسيهم ويم

 األصوات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وقد يكون عبر شراء النفوذ 

 أسباب الفساد: -4

 على الفساد احتماال لتوليد أقل أو أكثر السياسية البيئة كانت إن تحدد العوامل من جملة ثمة

 وضعف االستبداد هو األول  دستورية، انعكاسات لهما عاملن األقل على وهنالك مختلف املستويات،

 للفساد السببين هذين من كل معالتجة السياسات االقتصادية  ويمكن بعض هو الديمقراطية والثاني

 املفيد من التدابير، هذه بواسطة الفساد ملكافحة فعله يمكن ما وملعرفة قانونية، دستورية أو بوسائل

 .بالنمو للفساد تسمح والسياسات التي الهيكليات تحديد

  الديمقراطية: وضعف االستبداد  -1

 من معنى بأي ديمقراطي للمحاسبة بشكل خاضعة غير سلطة يد في القوة تركز االستبداد يعني

 وبين ما بلد في الديمقراطيةاملشاركة  مستوى  بين عكسية علقة وجود الدراسات بينت فقد .املعاني

 يزيد قد ذلك فإن ملكافحة الفساد دستورية آليات إلى بلد لتجأ إذا وبالتالي فيه، املنتظم الفساد انتشار

 املؤسسات في أكبر إلى نجاح الديمقراطية املشاركة مستوى  ارتفاع يؤدي الديمقراطية  وباملثل، من كذلك

 منع خطر ألن في تقليل الفساد، مباشر بشكل تساهم أن للديمقراطية ويمكن الفساد، ملكافحة املعدة

 تلعب أن وال يمكن للنتخابات العامة  املوارد توزيع وإساءة الرشاوى  طلب عن السياسيين يردع االنتخاب
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 وتجري  ونزيهة تكون االنتخابات حرة أن هو شرطان، األول  لذلك توفر إذا إال الفساد لتجم في دورا فاعل

 الحصول  الناخبون من أن يتمكن هو الثانيو  الفاسدين، السياسيين بطرد للناخبين يسمح ما بانتظام،

 أن غير املرجح من لذلك وحرية الصحافة، بين الناس املعلومات تعميم بدرجة يقاس املعلومات، وهذا على

 الحكم فإن الفساد، الديمقراطية تقلل وكما أن .الديمقراطية املشاركة تزايد ظل في الفساد ينمو

 مهما عامل القائد يعين الفائز" الذي يشكل "التحالف نظام أي ففي الفساد، محفزات يخلق االستبدادي

 ويكون  السلطة، في دعمهم للبقاء على يتحتم الحصول  أفراد مجموعة عن عبارة التحالف هذا ألن

 وثيقة علقات نخب تربطها من عادة صغيرا نسبيا ويتكون  االستبدادية األنظمة في التحالف الفائز

 األكبر القسم تفيد العامة التي السلع لتقديم العامة ليس األموال تستخدم السبب الحاكم  ولهذا بالحزب

 في الحزب ذلك بقاء يضمن تأييده صغير تحالف إرضاء شأنه من ما وكل ملنح الرشاوى  وإنما البلد، من

 يحمل عنه االنشقاق ألن الحزب الحاكم تأييد في حافز للستمرار أيضا هذه النخب لدى وينشأ السلطة 

 الديمقراطية، ظل في أما االرتباط بالنظام  مزايا خسارة وبالتالي القيادة الحاكمة، غضب إثارة مخاطر

 من التقرب إلى السعي على الحكام يتحتم ألنه عريضا يكون  معكوسا، فالتحالف الفائز يصبح فاألمر

 لألموال استخدامهم يزيد احتمال الذي األمر بها، واالحتفاظ بالسلطة الفوز  أجل من الناخبين أغلبية

 األنظمة من الفساد  ففي محصنة الديمقراطيات يعني ذلك إن وال املواطنين، غالبية ينفع بما العامة

 لألحزاب االنتخابيةالحملت  وتمويل الضغط املؤثرة مجموعات مشاكل تحد قد املتقدمة الديمقراطية

 األموال تحويل الديمقراطية إلى في االنتخابات بالفائزين يؤدي ما الفائز، التحالف اتساع من السياسية

 غير إغراء السياس ي وهو واملال لشراء األصوات أعم مشاكل على مثال وهذا صغيرة، نخب إلى العامة

 مكافحة آليات تعزيز ضرورة إلى الديمقراطية ضعف نقاط و تشير .االستبدادية األنظمة في موجود

 تواجه الناشئة الديمقراطيات أن االستبداد، بيد من االنتقال في نجحت التي الدول  في حتى الفساد

 من فسادا أكثر األولى املراحل في األقل على تكون  الدول قد هذه أن األبحاث تظهر إذ أخرى، تحديات

 ترسخ ومع الوقت مرور مع يضعف األثر هذا إال أن أنقاضها، على نشأت التي االستبدادية األنظمة

 ينبغي   كما عملها وبدء الديمقراطية

 االنتقال فترة تصاحب التي والفوض ى االستقرار عدم حالة من ينبثق الفساد املبدئي في ألن االرتفاع

 الفساد تتراجع مستويات أن الدراسات الباحثون  وتشير يؤكد كما ذاته االنتقال الديمقراطي من أكثر منها

 أن التحول  على دليل التجديدة الديمقراطيات في الفساد" اعتبار"زيادة عدم االستقرار، وينبغي مع توطد

 الفساد في مستويات أن حديثة دراسة وجدت العكس  فقد على الفساد بل يزيد إلى الديمقراطية

 األنظمة االستبدادية في مستوياته من أدنى األخرى، الظروف حال تشابه في املستقرة، غير الديمقراطيات

 بسبب مخاوف ال تمثيل أفضل مفتوحة مجتمعات نحو التوجه العاملي يتوقف أال املستقرة، "ينبغي

 البائدة"  األوتوقراطية األنظمة من أكثر فسادا سيكون  التجديد الحكم لها بأن أساس
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  االقتصادية: السياسات -2

 للفساد املفترضة للبلد واملستويات االقتصادية الصحة بين قويا رابطا الدراسات من عدد وجد

 احتمال توجه حيث يقل االقتصادي النمو تخفيض إلى يؤدي قد الفساد مستوى  فيه، فارتفاع

 كان تدني إن الواضح باملقابل غير من أنه بيد فاسدة  تعتبر التي الدول  في للستثمار الدوليين املستثمرين

 الحالين  كل في السبب نفسه يكون  فقد الفساد، مستويات تزايد إلى يؤدي االقتصادية التنمية مستوى 

 مستوى  نخفض  املحلي اإلجمالي، الناتج من الفرد نصيب مستوى  ارتفاع مع أنه إلى بالفعل البيانات وتشير

  (22-22 )ستيس ي، مرجع سابق، الصفحات املعني البلد في الفساد

 كان الحكومة، فإذا موظفي أجور  ملتوسط تابع هو الفساد على االقتصادية للثروة الصحي األثر إن

 الذي األمر متدنية، الحكومة مسؤولي أجور  تكون  أن املرجح فمن متدنيا، ما لبلد اإلجمالي الناتج املحلي

 أن فيتوقع جيدا أجرا يتقاض ى الذي املسؤول األموال  أما اختلس أو الرشاوى  لطلب يغري املوظفين

 تتمكن من أن أكثر املرجح من األعلى الناتج ذات والبلدان منصبه، من وطرد فساده فضح يخسر أكثر إذا

 بالنسبة للبلدان خيارا دوما ليس الحكومة ملوظفي أعلى رواتب دفع أن للموظفين، بيد دفع رواتب أعلى

أهمية  الدستورية العديدة اآلليات ترتدي بالتحديد، البلدان هذه وفياملوارد   ضعف مع التي تعاني النامية

  .الفساد ملكافحة خاصة

 املعني للبلد االقتصادية السياسات بين سببية علقة ثمة أن الدراسات من عدد وجد وأخيرا،

 سياسات تتبع التي البلدان ألن هنا، املهمة العوامل أحد التجاري  االنفتاح ويشكل الفساد فيه  وانتشار

 ثمة أخرى، ناحية أيضا  ومن أقل فساد على مؤشر وهو أعلى، اقتصادي بنمو انفتاحا تتميز تجارية أكثر

 غير من ألنه الفساد، مستوى  تقليل في أيضا يفيد الخارجية التجارة في البلد أن انخراط إلى أبحاث تشير

 املشاركة تحتاج كما فاسدين، مسؤولين بوجود باألعمال األجنبية الشركات والحكومات تقوم املرجح أن

 أمام الحواجز وضع يؤدي ذلك، إلى املنصف، إضافة التعامل التقيد بمعيار إلى الدولية في التجارة

 السوق  إلى الوصول  جعل ببساطة األنظمة بوسع ألنه تعزيز الفساد، إلى املحلية إلى السوق  الدخول 

 يزيد ما املنافسة، تقليل إلى بدورها تفض ي السوق  أمام دخول  الحواجز أن بدفع الرشوة، كما مشروطا

  والخدمات  السلع مشتري  بابتزاز من الحكومة مدعومة الحتكارات عبر السماح الفساد

 : (11-12، الصفحات 1991)التطوير،  عواقب الفساد -5

 الفساد يهدد املواطنين والسيما الفقراء كما يهدد حكوماتهم:  -1

 اجهة أفقر الفقراء ممن ال يملكون فالدولة التي يتفش ى فيها الفساد يمكن أن تكون شرسة في مو 

 فقراء من نصيبهم حتى ولو كان هذااملوارد للتنافس مع الراغبين في تقديم الرشاوى، ويحرم الفساد ال

 لتخفيف حدة الفقر إلى جيوب عديميمن حدة الفقر بتحويله املوارد املتخصصة النصيب هزيل ويزيد 

في  ف بانتهاكه لحقوق اإلنسان ويتسببالنزاهة من املسؤولين الحكوميين ورجال  األعمال ويغذي اإلجحا

 السخط السياس ي للقلئل االجتماعية 
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 الفساد عنصر تقويض اقتصادي:  -2

 التجمركية ويزيد من تكاليف العقوديحول الفساد املوارد ويخفض اإليرادات الضريبية والرسوم 

 ويقوض عمل الشركات واملنظمات غيرويخفض النوعية ويشوه السياسات، ويحد من االستثمار 

  الحكومية، ويضر باالقتصاد ويجعل التنمية تتباطأ إن لم يتسبب في انتكاسها 

اقب:الفساد غير مأمون ا  -3   لعو

البيئة،  فلت من امللحقة القضائية بشأنيسهل الفساد تجاهل قوانين الصحة والسلمة ويسهل اإل 

خطرا  ذي الثورة ويشكل في نهاية املطافويبطل مفعول القوانين ويصعد اإلجرام ويزيد من حدته ويغ

 األسلحة  خدرات وتهريبسبة من االتجار باملعامليا، فالفساد يساعد املتجرمين على غسل األموال املتك

  الفساد يعزز بيئة غير ديمقراطية:  -4

احترام  تقلب و ضعف القيم األخلقي، وعدميعزز الفساد بيئة غير ديمقراطية تتسم بعدم الثقة وال

الناس بها  ولة عن طريق إضعاف مؤسساتها وثقةاملؤسسات والسلطات الدستورية ويؤثر على شرعية الد

 وتجاهل إرادتهم عند تزوير االنتخابات 

 الفساد ينتهك حقوق اإلنسان:   -5

أمام  العدالة ويقوض الحق في املساواة يمنع وجود سلطة قضائية فاسدة الناس من الحصول على

أيضا، مثل  ان في مجال تقديم الخدمات العامةالقانون واملحاكمة العادلة، ويؤدي إلى انتهاك حقوق اإلنس

وحرية التعبير من  الحقوق السياسيةض الفساد مبدأ عدم التمييز و الحق في الصحة والتعليم  كما يقو 

  خلل تشويه نتائج االنتخابات على سبيل املثال 

 الفساد يشجع النزاعات ويشكل عقبة أمام تحقيق السالم:  -6

إلى  تقرار البلدان، ويشير توافق واسعغالبا ما ينظر إلى الفساد على أنه عامل رئيس ي في إضعاف اس

وجه  ، أو يهددها  النزاع هي عرضة علىلدان واملناطق التي تعاني من نزاعات مستمرة أو متجمدةأن الب

ثمة إدراك  مدادات العسكرية، علوة على ذلكالتحديد ألنواع معينة من الفساد مثل تهريب البضائع واإل 

 النزاعات منمتزايد بأن الفساد يعتبر حاجزا أمام إعادة اإلعمار وتمتين السلم في البلدان الخارجة 

 (11)اإلنمائي، مرجع سابق، صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 (81-82سابق، الصفحات )الصانع، مرجع  إستراتجية مكافحة الفساد ثانيا:
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 ب تجمع بين إصلح اإلدارة العامةتستدعي محاربة الفساد وجود إستراتجيات متعددة التجوان

 لتحليل املتعمق لألسباب األساسيةواإلدارة املالية برامج تنتظر في إصلح بنيوي أوسع، هذا يتطلب ا

 لفساد تقوم هذه العناصر على أساسللفساد وقد وضع البنك الدولي خمسة عناصر رئيسية لضبط ا

 تقويم شامل للبلد يزيد من فهم اآلليات الكامنة وراء الفساد وأسبابه:

 املساءلة السياسية واإلصالح: -1

  ويتمثل ذلك من خلل ما يلي:

هو  ت محاربة الفساد وجوهر هذا األمرتشكل املساءلة السياسية األساس الذي تبنى عليه إستراتجيا -1

وفعال  ، فإذا لم يوجد دستور متطور وقوي ن وفصل السلطات ومؤسسات التمثيل الفعليحكم القانو 

 تحترمه وتحميه محكمة دستورية قوية سيستمر الحاكم في عد نفسه فوق القانون 

 إن السلطة التنفيذية يجب أن تعطيفصل السلطات فهي حقيقة ضرورية ال مجرد شعار فارغ،   -1

وتتولى  عليها أن تراقب السلطة التنفيذيةلسلطة التشريعية أن تحكم بل صلحيات لتحكم وال تتعين على ا

تطبيق  ضافة على دورها في السهر على حسنمساءلته بفاعلية وجدارة  ويتعين على السلطة القضائية إ

والدستور  ، لكن يتوجب عليها حماية القانون القانون وأال تحكم أو تشرع أو تراقب الحكومة بحد ذاتها

 فعل بفرض حكم القانون في النزاعات   والقيام

في  ؤسسة التمثيليةتنفح املؤسسات التمثيلية روح الحياة اللزمة في هذه املؤسسات ويعيد البرملان امل  -2

 أي نظام سياس ي ديمقراطي فهو يمثل املواطنين بممارسة حق املواطن في مراقبة الحاكم ومساءلته 

 قيود مؤسسية على السلطة: -2

كبير  مية خاصة وهذا يمكن تحقيقه بنجاحضوابط مؤسسية فعلية ضمن الدولة أه يكسب وضع

 خلل ما يلي: دولة ويتضمن تحقيق هذا الهدف منعبر إرساء مسؤوليات إشرافية واضحة في مؤسسات ال

 وتحويله إلى أداة فعلية ملحاربة إن التحدي هو تحرير النظام القانوني من الشوائب إصالح قانوني: -

 اهة مثل مكتبة املحاكم واملحققيناد وينبغي أيضا تطبيق قواعد استقلل القضاء بكل كفاءة ونز الفس

 واملدعين العاملين 

 مجتمع خال من الفساد وجود قانون  يشمل التشريعات املساندة للنتقال إلىتشريع ملحاربة الفساد:  -

الحكومة  شف املعلومات املتعلقة بأنشطةل كحق الوصول إلى املعلومات التي يطالب بها املواطنين من خل

 ووجود قانون يحمي املوظفين واألفراد الذين يقدمون بلغا أو معلومات حول حاالت الفساد 

 أن تؤدي دورا مهما أيضا وكي تعملتمكن مؤسسات التدقيق املالي من  مؤسسات للتدقيق املالي: -

 عة تقاريرها ومتابعتها في األوانبرملانية تقوم بمراجمؤسسة الديوان مثل بفاعلية ينبغي دعمها بلتجان 

 املناسب 

من  مال السلطة التنفيذية مخففة بذلكتؤدي البرملانات دورا حاسما في اإلشراف على أع إشرا  برملاني: -

املستقل  ين مناهضة للفساد، وتعزيز القضاءوطأة الفساد وتكمن قوة البرملانات في قدرتها على سن قوان

 األفراد وتعزيز الحريات الفردية وحريات املتجتمع املدني  وحماية
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  :(88)الصانع، مرجع سابق، صفحة  مدى تنافسية السوق والقطاع الخاص -3

 السياسات الحكومية يمكن أن يعمق إن مدى تأثير النخب السياسية في اتخاذ القرارات  ووضع

وتنفيذها  افية في وضع السياسات االقتصاديةقادر على املنافسة وشفاف، وتعد الشفقطاع خاص نزيه 

كما أن تعزيز  تطبيق الخوصصة وفق ضوابط سليمة، أمرا حاسما في محاربة الفساد وبخاصة في حسن

عناصر مهمة في  شفافية إدارة الشركات الخاصة هي املنافسة عبر ترشيد التعريفات التجمركية وتعزيز

الشركات يفعل فعله  راء إصلحات كبيرة في إدارة شؤونقطاع خاص حيوي وأقل فسادا، وثبت أن إجقيام 

وفرض عقوبات شديدة على  ريح علنا عن ملكية األسهم والحصصفي كبح جموح الفساد بما في ذلك التص

 املتاجرة الداخلية 

  :املستقل وحماية األفراد وتعزيز الحريات الفردية القضاء -4

 اخلية للموارد العامة وفي الشؤونإلستراتجية تنطوي على إجراء إصلحات في اإلدارة الدهذه ا

 اإلدارية والعامة من أجل تقليص فرص الفساد ودوافعه ويستدعي إصلح اإلدارة العامة ما يلي:

قارب يمكن هذا اإلصلح في التخفيف من محاباة األصحاب واألمبدأ الكفاءة في الوظيفة العمومية:  -1

واتب أنظمة في التعيينات والترقية وتقويم األداء وبموازاة مع ذلك زيادة الر  واملحسوبية، من خلل إنشاء

 وتعديل األنظمة التي توفر مجاال للفساد     وربطها باملهارة واملسؤولية

ارج امليزانية خيمكن تحقيق ذلك من خلل منع تحويل املوارد إلى حسابات الشفافية في إدارة املوازنة:  -2

 والشفافية  تفتقر إلى اإلشراف

 ذاتها مصدرا رئيسيا لنمو الفساد تمثل التعقيدات البيروقراطية بحدتسهيل املعامالت الحكومية:  -3

الوقت  ما هو مطلوب وكم يستغرق منحيث أن تسهيل املعاملت اإلدارية يتيح للمواطن مزيدا من معرفة 

 ير املعاملت أو افتعال العقبات كما يقلل من فرص اإلداري لتأخ

 امية إلى تبسيط السياسة الضريبيةإجراء اإلصلحات الر  الشفافية في الضريبة وفي الجمارك: -4

االتصال  لص منوالتخلص من اإلعفاءات املزاجية وتوحيد النماذج واإلجراءات وأنظمة الشفافية والتخ

 ن تشغيل األنظمة وإدارتها بفاعلية   املباشر بين املكلف الضريبي واملسؤولين للتأكد م

عموما  لة أكثر تلبية لحاجات املواطنين،إن المركزية تقديم الخدمات يمكن أن تجعل الدو الالمركزية:  -5

تعزز  ة إال خطوات أولى، إنهاأن اللمركزية جانب مهم من جوانب اإلصلح لم تخطو فيه الدول العربي

 ساءلة  درجة عالية من آليات الشفافية وامل

 ي في تعزيز الحكم الراشد ويستطيعإن املتجتمع املدني هو العنصر الرئيس  مشاركة املجتمع املدني: -6

العامة  ت واملشاركة في املنظمات الدوليةاملتجتمع املدني من خلل زيادته التوعية والضغط على الحكوما

الفساد، كما  ترمي إلى محاربة ذ إصلحات مبكرةمن أجل التغيير والعمل مع مختلف القطاعات لتنفي

املواطنين ووضع  الفساد من خلل إشاعة الوعي لدى يستطيع املتجتمع املدني أن يحقق أهداف محاربة

 لتقليص الفساد  ل الحكومة وقراراتها في مسعى منهخطط عمل ملحاربة الفساد بواسطة مراقبة أعما



17 

 

يتعرضون  ة، يخدمون من خللها املواطنيناموتعني أن األشخاص الذين يتولون مناصب عاملحاسبة:   -7

مراتبهم في ثلثة  ب العليا، مثل الوزراء ومن هم فيللفحص واملساءلة من قبل املسؤولين عنهم في املناص

 جوانب هي:

  ثبت  ي األعمال التي يقومون بها، وإذااملتابعة القانونية: أي مطابقة تصرفات األفراد مع بنود القانون ف

 للقانون تتم محاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون لدى التجهات القضائية وجود تجاوز 

 قييم املستمراملتابعة اإلدارية: أي تعرض األفراد العاملين في مؤسسة حكومية للفحص واملتابعة والت 

 من قبل األفراد األعلى منهم درجة في سلم الهرم الوظيفي للمؤسسة أو الوزارة 

  :االلتزام  شخص مع القيم األخلقية التي يجبوتعني مقارنة األعمال التي يقوم بها الاملتابعة األخلقية

وعند ثبوت  ي املعاملة، وغير ذلك من الصفات،بها مثل األمانة في العمل، والصدق في القول، والعدالة ف

سؤولة التجهات امل ته من قبلتجاوز أحد هذه الصفات األخلقية للشخص في عمله تتم مساءلته ومحاسب

 عنه  

املواطنين  ل داخل املؤسسة ووضوح العلقة معوتتصل بجانبين: األول يتعلق بوضوح العملشفافية: ا  -8

والغايات  ويتعلق التجانب الثاني باإلجراءاتاملنتفعين من خدماتها أو الذين يساعدون في تمويلها، 

جميع أعمال  نطبق ذلك علىواألهداف التي يجب أن تكون علنية غير سرية ألي سبب من األسباب، وي

لحسابها الخاص  املؤسسة غير الحكومية والتي تعملالحكومة بوزاراتها املختلفة، كما ينطبق على أعمال 

 ويتعامل معها املواطنون 

بين  ص في العمل، وبالرغم من التقاربهي منظومة القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخل النزامهة:  -9

وإجراءات  ة معنوية بينما يتصل الثاني بنظمية إال أن األول يتصل بقيم أخلقيمفهومي النزاهة والشفاف

أسبابه فان  مع وفي أجهزة الدولة ونظرا لتعددعملية  ونظرا إلمكانية وجود الفساد في كل جوانب املتجت

املتجتمع العامة  تمكافحته تتطلب منظومة متكاملة )خطة شاملة ومستمرة( يشارك فيها كل مؤسسا

وتعزيز طرق  املتجاالت التي تساعد على إيجاده هلية والخاصة للعمل على تقليل الفساد وتقليلواأل 

وتتطلب محاربة  اكتشافه عند حدوثه، ووضع إجراءات وعقوبات رادعة على من يسلك هذه السلوكيات  

الشعبي  الحرمان من التأييد باتالفساد إنزال عقوبات رادعة بمن يتصف بالفساد، ومن ضمن هذه العقو 

 لألفراد الذين يشاركون في الفساد في الوظائف العامة 

 

 

 

 

 الخاتمة:

تميزت األدبيات املعاصرة بجملة من املفاهيم الحديثة التي عكست في مجملها ما يشهده العالم من 

تغيرات بنيوية عميقة واسعة النطاق، تنوعت ملمحها وتبلورت آلياتها عبر العديد من التطورات، والتي 
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شملت العديد من املتجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى العلمية  ومن بين هذه 

 " ظاهرة الفساداملفاهيم القديمة املستحدثة "

هي عملية ذاتية النشأة وتنبع من املتجتمع الوطني للدولة  التنميةتعتبر عملية إصلح الحكم وتحقيق 

بجهود ومبادرات خارجية دون وجود القناعة والوعي الداخلي بها مهما  ذاتها، وال يمكن أن يتحقق ذلك

 كانت تلك املبادرات الخارجية عظيمة وناجحة في بيئة أخرى خارج نطاق الدولة 

منذ ذلك الحين أهمية بالغة، حيث أصبح من أولويات صانعي القرار واملهتمين بهذا  الفساداتخذ موضوع 

وشكل شرطا أساسيا لتهيئة بيئة تعزز النمو االقتصادي وتحد من الفقر  الشأن في كافة أنحاء العالم،

يعد الفساد من املظاهر املميزة والشائعة للحكم الرديء أو السيئ، كما وترفع من مستوى معيشة األفراد  

فتحقيق التنمية أصبح يتعرض لهذا الخطر أصال من الخدمات الحيوية إلى أشياء من قبيل تسديد 

ي الذي يشوه االقتصاد، ويحول املوارد الشحيحة تراكمت من جرائه، وكذا جيوب أصحاب الديون الت

 املصالح والفاسدين، فكانت من هنا الدعوة إلى محاربته التي تعد مسألة تدبيري حكومي بالدرجة األولى 

 ما يلي:، نذكر منها توصلنا إلى عدة نتائج استراتجيات وطرق مكافحة الفسادفي محاولتنا للبحث في 

يؤثر الفساد سلبا على النظام السياس ي ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدي إلى ضياع حقوق املواطنين  -

خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة والحريات والحقوق السياسية وفي مقدمتها حق املساواة 

 اإلعلم؛وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى املعلومات وحرية 

برز أ سباب انتشاره في املتجتمع، وتوضيحفساد تستدعي تحديد املقصود بهذا املفهوم، وبيان أمكافحة ال -

مكافحتها، ية الناتجة عن هذه الظاهرة، وطرق صوره وأشكاله، واآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماع

آليات تتناسب  والتقليل من آثارها السلبية، وبلورة رأي عام مضاد له وبناء إرادة سياسية ملواجهته وفق 

 ؛وطبيعة كل مجتمع

درجته  لة ألي موظف في الدولة مهما كانتال يمكن أن تتم عملية مكافحة الفساد بدون مراقبة ومساء -

الفساد مخالفات من شأنها أن تدخل في باب امه بارتكاب الوظيفية صغيرة أم كبيرة حتى تثبت صحة اته

 الحكومي؛

يؤدي الفساد إلى إضعاف املؤسسات العامة مثل الوزارات، ومؤسسات املتجتمع املدني مثل االتحادات   -

املهنية والنقابات والتجمعيات الخيرية ويعزز املؤسسات التقليدية مثل القبيلة والعشيرة، وهو ما يحول 

 ؛دولة حديثة ونظام ديمقراطي يتساوى فيه التجميع في الحقوق والواجبات دون إقامة

يؤدي الفساد إلى ضعف استثمار وهروب األموال واستثمارها في الخارج لغياب التنافس الشريف والذي   -

ضعف عام في توفير فرص  إلىيشكل شرطا أساسيا لتجلب االستثمارات املحلية والخارجية، مما يؤدي 

 العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر 

 فبدال نامية، الدول  هذه تكون  عندما وخاصة ،فيها الفساد يشيع عندما الدول  على لعنة الثروات تصبح  -

 .بلئها أساس تصبح بنائها عمود الثروات تلك تكون  أن من

 يلي: خرجنا ببعض التوصيات نلخصها فيماونظرا لألهمية البالغة الستراتجيات مكافحة الفساد، 
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 من أكبر بدرجة فيه ينتشر الفساد أن وبما ، النامية الدول  أغلب في األكبر هو العام القطاعيعتبر   -

 خلل من العام القطاع موظفي لدى الظاهرة هذه تحارب أن الحكومات على لذا الخاص، القطاع

 ؛واملعنوي  املادي بنوعيه له الدعم وتقديم النزيه النظيف املوظف عن التفتيش

 االحتكاك وتقليل اليومي العمل في االلكترونية الحوكمة واعتماد العمل في هةزاوالن الشفافية اعتماد  -

 ؛الفساد لتقليل أخرى  جهة من الوظيفي الكادر وبين جهة من األعمال ورجال املواطنين بين

 وتوليهم وتعيينهم اختيارهم آلية من ابتداء السياسية تراالتأثي عن وأبعاده القضاء استقلل دعم أهمية  -

 ؛املنهي بعملهم ورامر  املهمة املناصب

املختلفة بأشكاله املمارسات الديمقراطية وحرية التعبير  لنضج تفعيل دور الديمقراطية والحكم الصالح -

زرع وخلق  ثر كبير علىأستراتيجياته لها الياته، و آالحكم بما في ذلك من حيث فلسفته و  إصلحجانب  إلى

القوانين املرعية  تقرها الشرائع السماوية وال بيئة سياسية اجتماعية صالحة تلفظ أي ممارسة شاذة ال

واستيراد كل عوامل  واألعراف الدولية مثل الرشوة واختلس األموال وتبديد املوارد العامة  للمجتمع وجلب

 ؛قية فاسدةتفتيت املتجتمع  من قيم أخل

لنمو  ضرورة تنظيم العلقة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة من أجل سد أي ثغرة تشكل مكانا رخوا -

 ؛الفساد

 للحفاظ على مصداقية هذه األماناستقلل القضاء هو صمام حيث أن ضمان استقلل القضاء  -

استخدام وإساءة ، األمواللس املؤسسة الحساسة في الدولة وخاصة في الحكم على قضايا الرشوة، واخت

خضوع  فان استقللية السلطة القضائية يتم عبر اإلطارصلحيات الوظيفة الرسمية، وضمن هذا 

 ؛ هي خطوة فعالة لتحتجيم الفساد الحكومي اقراراته إلىالقوانين املرعية واالحتكام   إلىالتجميع 
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 دراسات الوحدة العربية، بيروت 

 الصلح  في كتاب الفساد والحكم العوامل واآلثار السياسية للفساد (  2112  )مصطفى كامل السعيد

 بيروت في البلد العربية  مركز دراسات الوحدة العربية، 
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