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ملخص
النامیةالدولاألخصوعلىالبلدانتواجھالتيالظواھراخطرمنتعتبرالفسادظاھرهان

تدمیرمنعلیھتنطويبمااالقتصادیةوالتنمیةالبناءعملیةفيشللعلیھایترتبوالتي

إعادةأواألعمارتحدیاتمواجھةعلىالدولةعجزوبالتاليواإلداریةالمالیةوالقدرةاالقتصاد

لعملیةمدمرفھواألخطریشكلالفسادمنالنوعھذاوانلذلك.الالزمةالتحتیةوالبنىاألعمار

ترتكزالتياألساسیةالبنىفيواالختاللواالمكانیاتالموارداستنزافمنیؤدیھلماالتنمیة

قدرتھالعدمكبیرةمدیونیاتمنستعانیھلماالدولةسیادةتھدیدإلىویؤديالتنمیةعملیةعلیھا

على تحقیق النواتج الكافیة لسد تلك الدیون وتحقیق مستوى نمو مقبول بوجوده.

عليسلبیاتمنتفرزهفیماتقتصرالاالداريوخاصةالفسادظاھرةانبالذكرالجدیرومن

لھاأنذلكوقطاعاتھ،المجتمعأفرادكافةلتطالأثارھاتمتدوإنماالمجتمع،فيمعینقطاع

تؤديفأنھاكذلكاالقتصادیة،التنمیةعجلةتعرقلباعتبارھاالدولةاقتصادعليمباشرتأثیر

كلیرفضھالممارساتاألفراداعتیادعليوتعملللمجتمع،االجتماعیةالتركیبةاختاللإلي

الحیاةعليتأثیرھاالىاضافةومبادئ،قیممنعلیھبنيماعليالمحافظةیبتغيمجتمع

رأسسیطرةعليمعتمدةوھیئاتأنظمةوتبرزالسیاسیةاللعبةقواعدتختلحیثالسیاسیة

أحسـنمـاإذا،علیـھوالقضـاءالفسـادمكافحـةفـيفعالـةأداةالرقابـةوانوالرشوة.المال

،الفسـادومكافحـةلإلصـالحالرئیسـیةالعوامـلمـنمھـمعامـلوھـيواسـتغاللھاتوظیفھـا

ومعالجـةدراسةوتتمالمفاھیمفتصحح،الظاھرةتلكحـدوثاسـتباقیـتمخاللھـافمـن

الجھاتإلىارتكابھامحاوليأومرتكبیھاواحالة،تفادیھـافیـتمالبـدائلوتوضـعالقصـور،

المختصة.

الكلمات الرئیسیة : المحاسبة ، القطاع العام : الفساد
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Abstract

The phenomenon of corruption is one of the most dangerous

phenomena faced by countries and especially developing

countries, which result in paralysis in the construction and

economic development process as it involves the destruction of

the economy and the financial and administrative capacity and

thus the state deficit to meet the challenges of age and

reconstruction and infrastructure necessary to do And that this kind

of corruption is a most dangerous it is devastating to the

development process to play the depletion of resources and

capabilities, and the imbalance in the infrastructure that underpin

the development process and lead to a threat to state sovereignty

of large debts to their inability to achieve adequate products to fill

those debts and to achieve growth acceptable existence level It is

worth mentioning that the phenomenon of corruption and special

administrative not only with secreted of the downsides to a certain

sector of society, but rather extends raised to affect all members

and sectors of society, so that it has a direct impact on the

country's economy as hampering economic development, as well

as they lead to the disruption of social structure community, and

working on individual habitual practices are rejected by every

community who wants to maintain between the values   and

principles, as well as their impact on the political life differ in terms
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of political rules of the game and bring out bodies dependent on

capital control and bribery systems.

Oversight is an effective tool in combating and eliminating

corruption, if it is used properly and shackled, and it is an important

factor among the main factors of reform and combating corruption

to government agencies.

Keywords: accounting, public sector: corruption
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مقدمة
فيتتضاعفالمجتمعیةاالنقساماتوبدت،وبقائھاالمجتمعاتتھددعالمیةظاھرةالفسادبات

بالجانبمتعلقایعدلمالفسادأنكماوتسمیاتھأنواعھبمختلفالفسادفیھاینتشرالتيالبلدان

االطارانومعواالجتماعیةالسیاسیةاألخرىالجوانبإلىامتدبلفحسباالقتصادي

لمالحقةومتكاملفعالإجرائينظاموجودیستلزممرتكبیھومعاقبةالفسادلجرائمالتشریعي

ألنھاالنزاھةمعرفةمنلناوالبداإلجرامي،نشاطھمعوائدواستردادومحاكمتھمالمتھمین

قیمتعزیزمنالبدولھذاالفساد،یموتالنزاھةتنتشرفعندماأبداتلتقیانالنھركضفتيوالفساد

منوالمالياإلداريكانسواءالفسادھذاالنعلیھللقضاءكبیردورمنلھالماالنزاھة

الدولداخلوباألخصالعصورمرعلىالمعمورةبقاعمختلففيالسائدةاالجتماعیةالظواھر

یستغلونھاأصحابھایجعلوامتالكھاالسلطةمنالتمكنكانواذاالنموطریقفيأوالنامیة

منوجدتالتيالغایاتغیرفيأوأحیانامحلھاغیرفيبلالحدود،ابعدوالىبشعااستغالال

بدرجةمتحققةالماليأواإلداريمنھسواءالفسادأشكالمختلفممارسةیجعلھذاكلأجلھا

علىیعمللكونھباھضھواقتصادیةاجتماعیةتكلفةللفسادأنعلمناواذاالبلدان,ھذهفيعالیة

الواجبوالقانونالحقدولةمجالیقلصكماالدیمقراطیة،صرحویقوضالتنمیةمسارإیقاف

علىالعملالبلدانمختلففيالحكوماتمختلفعلىوجبذلكلكلبمقتضاهوالعملتطبیقھ

وتوطیدالنزاھةأخالقوترسیخالفسادمكافحةثقافةنشراجلمنوالنزاھةالشفافیةقیمتعزیز

لیسنفسھالفسادأنأالأخرى،ناحیةمنالمجتمعشرائحمختلفبینماشائعةجعلھامعالثقة

حالة مستجدة ال في مجال السیاسة وال في مجال اإلدارة، وال ھو بالحالة الطارئة.

الدولةالنقوًیایكونأنیمكنالالفاسدالمجتمعفانالظاھرةھذهعلىالمترتبةاآلثارعناما

مجتمعفيواالجتماعيالسیاسيالنظامسمةھيالقوةأنحیث،قویةلیستالفسادیداھمھاالتي

تكونجوھریةقیمحولالتماسكمستویاتمنعالیةدرجةإلىالوصولمنالدولةفیھتتمكن

تبدأعندماالسیما،النزاھةعدمفيیتمثلاالداريالفساداستشراءفإنوعلیھاألفرادبینسائدة
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تمسرئیسیةاجتماعیةظاھرةالفسادیصبحوبالتالي،السریعالتصاعدفيالمنحىھذاوتیرة

المجتمع والدولة بأسرھا.

استراتیجیة مكافحة الفساد في تعزیز قیم النزاھة

الفسادھذاأنتجتالتيواالقتصادیةالسیاسیةللبیئةتبعاتتباینالفسادمكافحةاستراتیجیاتإن

اإلخالصإلىتؤديالنزاھةأنحیثوالفسادالنزاھةبینشاسعفرقھنالكأنالمعروفومن

واحترامالمجتمعفيواالستقراراألمنوتحقیقالكفاءةواعتمادالقانونوسیادةالعملفي

تحقیقالغایةتكونأناجلمنأمانةبكلالوظیفةممارسةفياألساستكونالتياألخالق

حینفيتقدمھ،أمامعائقوتقفالمجتمعاستقرارتھددالتيالجریمةبوجھسالحألنھاالنزاھة

القیمانھیارإلىویؤديالعامالمالوإھدارنھبإلىیؤديالفسادأنذلكمنالنقیضعلىنجد

یتطلبمماككلاإلنسانيالمجتمعضدجرائمألنھالجریمةوانتشارالظلموانتشاراألخالقیة

مماوأداريماليوفسادووساطةمحسوبیةمنالمجتمعیدمرماكلعلىللقضاءفعالدور

استراتیجیةوثانیھماالنزاھةقیمتعزیزأولھمافينبینمطلبینإلىالمبحثھذاتقسیمبنااقتضى

مكافحة الفساد وكاالتي:

أوالً: تعزیز قیم النزاھة

نحولإلنسانالمحركةالقوةھوالضمیرأنحیتالشخصيالضمیرتنمیةفيالنزاھةتؤثر

الفعلعنتنبعثالتيباإلرادةیكونأنیمكنالضمیروتنمیةالشرعنوالبعدالخیردوافع

أوقضیةنحوالفردبشعوروتبدامحددماموقفصیاغةلغرضومھاراتقراراتوتستخدم

أيلمواجھةالخارجيبالسلوكعنھیعبرالذيفالتنفیذالتصمیمثمالتفكیربمرحلةمحددةمسائلة

باعثھیكونوالذياألخالقيالسلوكخاللمنیكوناألخالقيالضمیرتنمیةفانولھذاامر

الشعوریتطلبوھذاالقانونقوةسیادةبسببأوحضاریاأوسیاسیاأواجتماعیاأونفسیا
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البعدبانھالغةالنزاھةتعریفیمكنلذاعاتقھ.علىالملقىالواجبضرورةوادراكبالمسؤولیة

والمھانةغیرمنالمالاكتساببانھااصطالحاتعرفحینفيالشبھات،وتركالسوءعن

ظلم للغیر.

تستلزمالفسادظاھرةومكافحةوالمساءلةالشفافیةالرئیسیةبمكوناتھاالنزاھةحمایةفانولذلك

الحكومیةاألجھزةتعاونیستوجبكماأسبابھاومعالجةالمشكلةأسبابمعرفةمنھاإجراءات

النزاھةثقافةبناءفيكبیردورلھاالتياألخالقیةالقیمتعزیزإلىإضافةالمجتمعومؤسسات

إضافة إلى ضرورة االستفادة من الخبرات الدولیة لتكون عامال فعاال في مكافحة الفساد.

منالمنتفعینالمواطنینبینالعالقةوفيالمؤسسةداخلبالوضوحتعنىالتيالشفافیةنغفلوال

نشرمنتعنیھبماوالوضوحالشفافیةأنبمعنىواألھدافوالغایاتاإلجراءاتوعلنیةالخدمة

وسائلمختلفعبرتداولھاوعالنیةتدفقھاعلىوالحرصالحكومیةوالبیاناتالمعلومات

الفسادأشكالمختلفمكافحةفيرئیسیاعنصرایعتبروالمقروءةوالمسموعةالمرئیةاألعالم

واجتثاثالفسادومحاصرةتطویقفيیسھمبماوالمسئولینالمواطنینبینالتواصلوتحقیق

األزماتوقوعمنیقللبالشفافیةالتمسكأنالدولمنالعدیدتجربةأثبتتوقدجذوره

واتساعاستفحالھاوقبلوقوعھاعندالقضایامعالجةعلىكبیرةبدرجةویساعداالقتصادیة

مداھا.

فيبموضوعیةالتصرفویتمتمییزدونالمجتمعأفرادجمیعیعاملعندماتكونوالنزاھة

منظمةعلیھاركزتكماالنزاھةأركانأنحیثاألخرین.معالعالقةوفيالعامالشأنإدارة

-الرقابیةالمؤسساتتفعیل-المدنيالمجتمعإشراك-السیاسیة(اإلرادةھيالدولیةالشفافیة

القطاعین-األعالموسائل-القضائیةالسلطة-التشریعیةالسلطة-المؤسساتياالصطالح

منیتجزأالجزءوھيالنزاھةمكوناتتشكلمھمةأركانجمیعھاوالخاص).العام

بعضضعفأواختفاءواناألخرىتكملمنھاواحدةكلإذواإلداریةاالقتصادیةاإلصالحات
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االقتصادیةالتنمیةعلىینعكسوھذالالنھیارعرضةیصبحالنظامفإناألركانھذه

واالجتماعیة المستدامة.

فيوتسوداإلنسانیةتطورمعتطورتحضاریةظاھرةالنزاھةإنلنایتضحذلكوعلى

مفھومتعزیزأنوالدولالشعوبادركتحیثالدولةفيالسائدالحكملنظامتبعاالمجتمع

فعالةرقابیةونظمھیئاتھنالكتكنمالمالورقعلىحبراسیكونالفسادومحاربةالنزاھة

ھيالنزاھةبانیخفىوالالمؤسسات،مختلففيالعاملینعملنزاھةوترصدتراقبومستقلة

بینالتقاربمنوبالرغمالعملفيوالمھنیةواإلخالصواألمانةبالصدقالمتعلقةالقیممنظومة

بنظماألولیتصلبینمامعنویةأخالقیةبقیمیتصلالثانيأنأالوالنزاھةالشفافیةمفھومي

الالفسادمعالجةفانلذاأخالقيضعفالفسادإنالكتابمنالكثیراكدحیثعملیةوإجراءات

منالوقائياإلجراءفيوإنماالفسادمرتكبيلمعاقبةالقانونیةالنصوصطریقعنفقطیكون

خالل تعزیز قیم النزھة وتحمل المسؤولیة بأمانة وإخالص واحترام القانون وھذا ھو األساس.

الفساد كتھدید للنظام االقتصادي

تلحقالتيالخسائرحجمتبینللفساداالقتصادیةاآلثارحولالمستفیضةالدراساتإن

علىوبالضبطالمجتمع،تنظیمعلىسلبیةآثارللفسادالظاھرة,ھذهفیھاتنتشرالتيبالمجتمعات

عالقةالعموميلالستثمارأنوالخواص.العمومییناألعوانبیناالقتصاديالنشاطتوزیع

االستثماراتفإنوعلیھالعمومیة،بالخدماتمباشرةالفسادیرتبطالفسادمستوىمعطردیة

السكانحاجاتمستوىعنتامانفصالفيتنموقدالنمو،طریقفيالسائرةالدولفيخاصة

لقبضأكبرفرصاتمنحالتيالمشاریعنحویوجھھاالفسادمنطقأنحیثاإلنتاجیة،الھیاكلأو

العمومیة،المالیةبعدالسیئالتسییرھذامناألولالمتضررإناألموال،واختالسالعموالت

واألخطرالیومیة،حیاتھالمتطلباتالعموميالنشاطاستجابةلعدمنظراالوطنیة،الجماعةھو

تقدمالتيالدولیةالمساعداتیمسقدالعمومياالستثمارتوجیھفيالمنطقھذاأنذلكمن
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أخطارایلحقفإنھوبالتاليالتسلح.غرارعلىحساسةمیادینیمسأنیمكنكماالفقیرة،للدول

إلىیؤديأنیمكنكماموضوعیة،غیرلضوابطتسلیحھاخضوعبسببالجماعةبأمنكبیرة

مستویاتإلىالرجوعذلكعلىللتدلیلویكفيلھا،الزمالعسكریةبنفقاتالجماعةكاھلإثقال

نفقات التسلح لدى بعض الدول المتخلفة.

الخارجي،بالمحیطترتبطالتيالحساسةالقطاعاتھذهفيالفسادانتشارفإنذلك،إلىإضافة

سلباینعكسماوھوالدولیة،الساحةعلىصورتھاإلىویسيءعموما،الدولةمكانةیضعف

على نشاطھا الخارجي بشكل عام.

أثراكتشافصعوبةإلىاإلشارةالجدیرمنفإنھالنمطیة،فخفيالسقوطنتفادىحتىولكن

جداھامةبقطاعاتاالھتمامیالحظفأحیاناالعمومیة.النفقاتنوععلىاالطالعبمجردالفساد

الفسادیزیدالمتوقععكسوعلىذلك،أنإالالعلمي،والبحثالعاليوالتعلیمالتربیةمثل

تلكمنلقطاعالضخمةالمبالغھذهتوجھحیثالنھائیة،االختیاراتلسوءنظراانتشارا

بالمالالتالعبفیھایسھلمیادینوھيواإلطعام.التجھیزنفقاتلتغطیةولكنالمذكورة،

الموارد.تخصیصكانومھماالقطاعاتجمیعفيلالنتشارقابلالفسادفإنوعلیھ،العمومي.

وبذلك فإن القضاء علیھ یتجاوز إعادة توجیھ أو تخصیص الموارد إلى عقلنة وأخلقة تسییرھا.

المساس بالنظام العام االقتصادي:

الوسائلووضعبمواجھتھاالقانونیھتمالتياألخطارأكبرمنھوالعامبالنظامالمساسأنبما

بالحیاةالمتعلقذلكوھوالعامالنظامأقسامأھمأحدعلىالفسادتأثیرمنفالبدبمنعھا،الكفیلة

التعسفيواالستغاللالمنافسة،ونزاھةبحریةالمساسخاللمنالخطرھذاویظھراالقتصادیة.

للسلطة التقدیریة، وحتى التالعب بالمعلومة بشكل یخل بمبدأ المساواة بین المتعاملین.

قطاعفيالفسادانتشارھووالمنافسةالمساواةبمبدأالمساسأوجھأھممنفإنالسیاق،نفسفي

تصلقدذلكعلىاألمثلةومنكبیرا،اضطراباللدولةالجبائیةالمواردتعرفحیثالضرائب،

النصف.یقاربماالىاالستخراجیةاألنشطةعلىالضرائبحصیلةمنالدولةخسائرأحیانا
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تسھیلخاللمنالعمومیةبالمالیةأخرىأضراراتلحقأنالفسادلممارساتكذلكیمكن

عالقةعلىتكونوقدللعمالت،الرسميغیربالسوقربطھاأوالخارجنحواألموالتھریب

مباشرة بالمدیونیة الخارجیة للدولة، رغم أن الحالة األخیرة صعبة اإلثبات.

یقوضواألفراد،الدولةبینالمالیةالعالقاتیحكمالذيوالتضامنالمساواةبمبدأالمساسان

التحدیاتمواجھةعنعاجزةیجعلھاماوھوالوطنیة،الجماعةویضعفاالجتماعيالتالحم

التي تواجھھا.

األضرار االجتماعیة والمعنویة للفساد

للفساد آثار وخیمة على جوھر التنظیم اإلنساني المتمثل في النظام االجتماعي والمنظومة القیمیة

علىمتفقاناإلسالميالفقھوالغربيالقانونيالفكرإن:االجتماعيللنظامكتھدیدالفساد.1

المنظومةعلىوبالضبطالفرعیةاالجتماعیةاألنساقلتمایزتھدیدایمثلألنھ،الفسادتجریم

،وبالتالي.واألخالقيواالجتماعيالسیاسيالعامبالنظاممساساباعتبارهاألخیرةلھذهالقیمیة

بسببتعاني،الفرعیةأنساقھابینللعالقاتمستمراتطوراتعرفالتيالمركبةالمجتمعاتفإن

لقواعدتذبذبفيالتغیرالدولةودورھذاویتسببالعامة.ألخالقھامستمرتدھورمنالفساد

دونیحول،الغموضمنبكثیرخاصةبصفةعامةبصفةالفاعلینبینالعالقاتویحیطالعمل

یجعلالقراراتخاذعلىالسیطرةمنالفاسدةالعالقاتتمكنإنالقیمیة.مرجعتھاعلىالحفاظ

أنكما،منعدمةالسیاسیةالمشاركةمحفزاتتصبحبحیث،مؤثرةغیرللمجتمعالمركزیةالقیم

ھذا.االجتماعیةالترقیةسلمالنعكاسفعالةغیرتصبح،العملقیمةفیھابمااالقتصادیةالقیم

یساھم،منھاالمؤثرةتلكفياألقلعلىأوالمستویاتكلعلىالفسادفیھیسودالذيالمناخ

بشكلالقواعدواستغالللتحویرمتناسقنظامخاللمنالحریاتتقویضفيمباشربشكل

آلیاتوخلقالفرصتكافؤبمبدأالمساسخاللمناإلنسانلحقوقمباشراوتھدیدا،مسيء

للتضییق على ممارسة الحریات والحقوق.
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:القیمیةللمنظومةكتھدیدالفساد-2

یمسأنھذلك،خطیرمنأكثریصبحالفسادأثرفإن،القیمیةبالمنظومةاألمریتعلقعندما

فكرةیھددالقضائيالجھازفيالفسادفانتشار.المجتمععلیھایقومالتيالمركزیةالقیممباشرة

لصالحالمساواةمبدأیقوضالعامالمرفقفياستشراءهأنھكما،القانونودولةالعدالة

االستحقاقمبدأمباشربشكلیھددمستقلنسقإلىالفسادتحولحالةفي.والمحاباةالمحسوبیة

االجتماعیةالروابطیسممإنھبل.والموظفیناألفرادلدىالمبادرةروحعلىسلباینعكسمما،

والمھنیة ویحولھا إلى محاور للصراع بسبب غیاب قواعد عادلة تحكم العالقات العامة.

المنافسةتعطیلخاللمنالسیاسیةالقیمعلىیقضيأنشأنھمنالسیاسيالفسادانتشار

شرعیةغیرتداوالتإلىویحولھا،السلطةعنالبحثرھاناتجمیعیقلصكماالنزیھة

یحكمھا منطق مجاف تماما للقیم التي قامت علیھا الدولة.

النقائصیعكسالحالیةالمرحلةفيأنھإال،قدیمةظاھرةأنھرغمالفسادأنالقولیمكنإجماال

مستوىمنتزیدوالتي،عامةبصفةالحكمممارسةبلاإلنسانوحقوقالدیمقراطیةلحقتالتي

الفقر وتنعكس سلبا على األمن اإلنساني.

األخرىالتھدیداتعنكثیرایختلفاللألمنحقیقيتھدیدھوالمحصلةفيالفسادإن

كاالحتالل واإلرھاب، إال من حیث أنھ یمكن أن یتم في صمت وأحیانا وفقا للقانون.

محدودیة السیاسات الردعیة في مجال مكافحة الفساد

،لالختالسالجدیدةالطرق(الفسادممارسةأسالیبعرفتھالذيالكبیرالتطورأناألكیدمن

المعالجةجعلت)النسقيالفساد،القانونعلىللتحایلالتقنیةالجوانباستغالللالحتیال،
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.الفسادسوقفيتوازنإلحاللضبطمجردعملھاصارماكثیرابلفائدةدونمنالتقلیدیة

مواكبةعنعاجزةتبقىاألفعالمنمجموعةإدانةعلىالقائمةالعقابیةالمقاربةفإنوعلیھ،

تطورات ھذه الظاھرة بصفة فعالة . ویمكن رصد ھذه النقائص على عدة مستویات :

عقوباتتطبیقیحصدال،الفسادمكافحةمجالفي:واالقتصاديالسیاسيالمستوىعلىأ.

النتائجتكونأنیمكنبل،األحیانبعضفيآليبشكلإیجابیةنتائجالمتورطیناألفرادعلى

عكسیة.

یؤديأنشأنھمنبالفسادالمتعلقةالجرائمعلىالجنائیةالعقوباتتشدیدفإن،أخرىجھةمن

وھو،المحتملةاألخطارزیادةبسببالعموالتأسعارترتفعحیثالفسادكلفةزیادةإلىمباشرة

القطاعاتفيبالفسادعروضلتقدیموتدفعالفسادلممارسةاجتماعیةشبكةخلقإلىیؤديما

المعنیة بتنفیذ القانون السیما القضاء .

صعوبةأھمھاالعقباتمنمجموعةللفسادالجنائیةالمعالجةتواجھالقانوني:المستوىعلىب.

منذالعملیاتھذهبھتتمالذيالسريالطابعمنھاأسبابلعدةوذلكالفسادقضایافياإلثبات

تسعىبلذلكعلىالتحفظعلىالفسادعملیاتفيالمشاركةاألطرافكلتحرصحیث،القدم

التيالتقنیةالعقباتبسببالعقابياألسلوبتأثیریتضاءللنشاطاتھاالشرعيالطابعإلعطاء

،مباشرمقابلدونالمعامالتھذهتتمعندماخاصةالفسادعملیاتأطرافتورطإثباتتواجھ

تمسالتيالكبیرالفسادعملیاتأنذلكإلىیضاف.ونافذةواسعةاجتماعیةشبكةإطاروفي

ھذهتفاصیلجمیعمتابعةالصعبمنتجعل،الحصانةمنبنوعتتمتعوقدنافذةشخصیات

القضاءاستقاللیةعدمبسببالفسادمكافحةفيكبیرةنقائصمنالدولبعضتعانيالتجاوزات.

متابعةعلىالقضاءقدرةرھینةالظاھرةھذهمكافحةجھودجمیعتبقىحیثمؤثر،بشكل

حیث،العامةالنیابةباستقاللیةالمتعلقةتلكالنقائصھذهوأھم.القانونوتطبیقالمتورطین

علىالوقوفإلىیؤديماغالباتحقیقبعملیاتالقیامأورقابیةأجھزةوضعأنیالحظ

،آليأوتلقائيبشكلالعامةالنیابةإخطاریمكنھاالالمعنیةالسلطاتولكن،جسیمةتجاوزات

فيالتوسعأنالمالحظفإن،العموموعلى.التنفیذیةالسلطةممثلإلىالملفاتبتسلیمتكتفيبل
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وبالتالي،العدالةأمامالمطروحةالقضایاعددزیادةإلىتؤديقدبالفسادالمتعلقةاألفعالتجریم

وینقص،باإلدارةالمواطنثقةتضعفحیث،العامالمناخعلىالسلبيالتأثیرمننوعایخلق

اإلحجاممنمزیدنحوویدفع،منھماألجانبخاصةالمستثمرینأماماألعمالمناختقییممن

واالنكفاء لدى المسیرین خوفا من الوقوع في جرائم فساد.

موضوعحولقیمةمالحظاتاإلجرامعلمفيالمختصونیسجل:اإلجراملعلمبالنسبة

التعاونبدرجةمرتبطةالجنائيالنظامفعالیةأنھيالعامةالقناعةإنللفسادالجنائیةالمعالجة

اجتماعيدعمرافقھإذاإیجابیةنتائجإعطاءعلىقادرایكونحیثبھا،یحظىالتياالجتماعي

"درجةالبعضیسمیھماوھذا،مرةكلفيبعقوباتالمتابعةمحلاألفعالتتوجلمولومؤثر

التسامح"

ألسبابوذلك،العمومیةاألمالكضدالمرتكبةالجرائمیخصفیمانسبیایختلفاألمرولكن

منالنوعھذامعاالجتماعيالتسامحأنالمراقبونیسجلحیث،العامالشأنبتسییرتتصل

الجرائم یعرف نموا متزایدا یرتبط بتراجع الثقة في النخب السیاسیة في الدول المتقدمة

في ھذه الحالة, یصبح الجھاز القضائي شبھ عاجز عن ردع ھذا النوع من الجرائم.

إلىالفسادمكافحةواستراتیجیاتالرقابةطرقبعضانتشارأدىلقد:االحترافيالفسادمعضلة

بصفةلإلدراكقابلةغیردینامیكیةضمنمستمربشكلاآللیاتھذهعلىالتحایلأسالیبتطویر

كلالتطوراتھذهتشمل.تماماممكنةغیرالجنائیةالمتابعةمباشرةتصبحبحیث،دقیقة

تحویرإلى،والتنظیمیةالقانونیةالنصوصعلىالتأثیرمن،الفسادلظاھرةالعملیةالجوانب

األمریتجاوزبل،الرقابیةالعقباتلتجاوزوالعملیةالقانونیةتطویروكذا،ومقاصدھاتفسیرھا

.وضبطھانتشارهآلیاتوحمایةالفسادمكافحةجھودلمقاومةاجتماعیةشبكاتخلقإلىذلك

فيأوالجدیدةاإلجراءاتأمامالتكیفعلىكبیرةقدرةالفسادشبكاتتمتلك،ذلكإلىإضافة

حسبوقدراتھاالشبكاتھذهاستراتیجیاتوتختلف.إلیھاینتمونعناصرعنالكشفحاالت

طبیعة النظام السیاسي واالقتصادي المعتمد ، وتتأثر بدرجة تقدم الدولة ھیكلة المجتمع المدني .
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دوافع واسباب الفساد االداري

یمكنوالتياالداريبالفسادالمتمثلةاآلفةھذهخلقالىتؤديالتيواالسبابالدوافعتتعدد

اجمالھا باالتي :

اسباب تتعلق باإلدارة العامة

فيذلكویتمثلاالداريالفسادظاھرةانتشارفيالكبیراالثرلھالعامةاالدارةفيالخللان

الذاتیةالرقابةوضعفاالجراءاتوتعقدالحكومیةالجھاتفيبدقةوالواجباتالمھامتحدیدعدم

فيالشفافیةتوفروعدموالنزاھةبالكفاءةاالجورالرواتبربطوعدمالحكومیةاالجھزةفي

سبیل ذلك

تـدني الرواتب واألجـور

مـنالمعیشـةمسـتوىوارتفـاعالعـامالقطـاعفـيواالجورالرواتبمستوىانخفاضان

خلقالىادىالمطالـبلتلبیـةكفایتـھاوعـدمفانخفاضھا،للفسادوالجوھریةالرئیسةاألسـباب

كـانلــوحتـى،بدیلـھأخــرىمالیـةمصـادرعـنبالبحـثالعــاملینبعـضلقیـاممالئمـةبیئـة

ولـدتسـلبیةنتیجـةإلـىالوضـعھـذایـؤديحیـث،السـیئالسـلوكنھــجخــاللمــنذلــك

مـن خاللھـا الرغبة في تقبل الرشوة واالختالس والغش والتحایل والتدلیس على المال العام.

القصور في تطبیق القوانین

المصلحةتحقیقمتطلباتفرضتھاملحةحاجةواللــوائحوالقــوانینالتشــریعاتوجودان

وسـننالسماویةوالكتباإللھيالوحيمنواستلھمت،ومحاسبةوترتیبـاًتنظیمـاًالعامة

مھمـاجریمـًةمرتكـبكـلمعاقبـةعلـىیـنصمـاضـمنھاومـنالشـعوبوتجـارباألنبیـاء

كـان نوعھـا إذا ثبـت ذلـك.
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معدلزیادةإلىبالضرورةیؤديالعقوبة،تطبیقفيوالتھاونالتقصـیرفانذلكمقابلوفي

فـيوالراغـب،الـرادعوجـودلعـدمسـوءاً،یـزدادیعاقـبلـمإذافالمذنب،الجریمةوقوع

ذلكیتخذونالقیممنالخالینالضمائروعدیميالنفوسوضـعافاألمـر،یستسـھلالجریمـة

وتتضرر،العامالمالفیستباحالعقابعدممبدأویعمینتشـروبالتـالي.فینتھجونـھلھممساراً

ھـومـابـل،المسـيءعلـىالعقـابتطبیـقیـتمالمجھولـةوألسـبابأحیاناومؤسساتھاالدولة

االنحرافذلكإلیـھینقـلأخـرمكـانفـيأخـربمنصـبالمفسـدیكافـأحیـثذلـكمـنأسـوأ

المواقفواستغاللالنفساضعافالىیؤديكلھھذااالداري.بالفسادالمتمثلالوظیفي

ألغـراض سـیئة ،ألن القـانون أصـبح أداة من الممكن تطویعھـا حسب تفسیرھم.

ضعف دور الرقابة واإلعالم والصحافة

واسـتغاللھاتوظیفھـاأحسـنمـاإذا،علیـھوالقضـاءالفسـادمكافحـةفـيفعالـةأداةالرقابـةان

یـتمخاللھـافمـن،الفسـادومكافحـةلإلصـالحالرئیسـیةالعوامـلمـنمھـمعامـلوھـي

وتوضـعالقصـور،ومعالجـةدراسةوتتمالمفاھیمفتصحح،الظاھرةتلكحـدوثاسـتباق

البـدائل فیـتم تفادیھـا ، واحالة مرتكبیھا أو محاولي ارتكابھا إلى الجھات المختصة.

الخاطئاالتجاهفيیراقبونصارواالمراقبینمعظمأنالواقعارضعلىنلمسھماولكن

اختـراقھمالمفسـدینواسـتطاعرغباتھملتحقیقالرقابيموقعھموسخرواالخاطئـةوبالمنطقـة

مجـردفأصـبحت،ومھامھاغایاتھاالمھمـةالوظیفةھذهأفقدمما،لحسابھمبالعملوتجنیـدھم

أداة سـلطویة تستغل أسـوء اسـتغالل ،علـى العكـس مـن مقصـد إنشـائھا.

ویعتبرالدولةامورتنظمالتيوالمؤسساتالتنظیماتیشملمعلومھووكماالسیاسيالنظامان

الفساد السیاسي المنبثق من ھذا النظام ھو من اھم اسباب االنحراف االداري حسب اعتقادنا.

والعاملونالرسمياطارھاووفقالسیاسیةالبیئةضمنیتممفاصلھابكلالدولةادارةانحیث

وفسادالقضاءجھازضعفاوالرقابةھذهغیابفانولذاوتشریعیةقضائیةبرقابةمقیدونفیھا
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سلوكتطالالتياالنحرافعملیةمنیسھلذلككلالحسابلسیاسةالدولةوافتقارالساسة

العاملین على ادارة الدولة وتزید من خرق القوانین وتسھل عملیة االفالت من العقاب .

الجمھورتبنيالىذلكیؤديوقدالجھازألھدافالوالءویختفيالفسادیستشريتقدملماوتبعا

ایمانھالجمھوریفقدحیثالدولةلجھازالمترديالسلوكمعانسجاماملتویةسلوكیةقواعد

العاملینخوفالىاضافةلالنحرافالوسائلوبكلالعاملینعلىضغطاویشكلالدولةبعدالة

من بطش السیاسیین.

دور الشفافیة في التخلص من الفساد

للعملكافةالدولةتسعىومطلباًوالمتطورةالحدیثةاإلداریةالمفاھیممنالیومالشفافیةصارت

الثقةعنصرتمثلكونھاالحضارة،مفاھیممنومفھومالدیمقراطیةأوجھمنكوجھوإظھارهبھ

ولھذااإلداريالفسادانتشارلمنعاإلدارةأعمالعلىالدولةرقابةفرضطریقعنباإلدارة

كبیرةأھمیةمناكتسبتمابسببوالدوليواإلقلیميالمحليالصعیدعلىاعتمادھاتمالسبب

على المستوى العملي.

أھداف الشفافیة:

ولیساستثناءالجمیع بدونعلىوتطبیقھسیادتھوضمانللجمیع،مرجعیةالقانوناعتبار-1

رادع،دونمنوالـحریاتالـحقوقتنتھكالقانونسیادةغیابفعندفقط،یرفعشعار

اإلعالم،ووسائلالصحافةدوریحاصركماوالتنظیـم،والتعبیرالرأيحریةوتصادر

وتضعف معھا كل مؤسسات الدولة.
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علىوالرقابةیصدرھا،التياألحكامتنفیذفيالصالحیةومنحھالقضائي،الـجھازاستقالل-2

یفتحالقضائیةالسلطةاستقاللیةعدمألنالتنفیذیة،السلطةعنالصادرةاإلداریةالقرارات

المجال أمام الفساد.

اتخاذھاعلىوحملھاالفساد،لمعالجةالسیاسیةالقیادةلدىالصادقةوالنیةاإلرادةخلق-3

القیادةھذهانغماسألنالفساد،عناصربحقعقابیةعالجیھأووقائیةصارمة،إجراءات

والالصغارالموظفینعلىالقانونتطبیقإلىسیؤديالفساد،فيأطرافھابعضأونفسھا

یطبق على من لدیھ وساطة أو محسوبیة أو نفوذ.

ومناھضةاإلصالحمجالفيوالخارجيالداخليالمستوىعلىالدولةصورةتحسین-4

الفساد.

عنوالبحثواألمانة.كالصدقالفساد،منالوقایةإلىتدعوالتياالجتماعیةالقیمترسیخ-5

مواطن الفساد في المجتمع، وتشخیصھ ودراسة أسبابھا، واقتراح أسالیب العالج.

فيفالشفافیةواإلداري.القانونياإلصالحمجالفيالتشریعيالقصورمواطنتحدید-6

واالھتمامالعملفيواإلخالصواألمانةبالصدقالمتعلقةالقیممجموعةھيالعاممفھومھا

بالمصلحة العامة، وااللتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح.

دور محاسبة القطاع العام للحد من الفساد اإلداري

التيوالرشیدةالصحیحةاإلداریةالقراراتاتخاذفيبارزاًدوراًالعامالقطاعمحاسبةتلعب

ومعاصرتھاواألنظمةللقوانینالدوریةالمراجعةالنبالنفعاإلداريالجھازعلىتعود

اإلداریةوالمنظومةالقرارلصناعمنطقیةبدائلتعودالعلمیةوالمرجعیةالعصریةللمستجدات

فقطالموضعيالمجالفيینحصرالفھوالشفافیةمجالأماواالستمراریة،النجاحلھاوتحقق

وأسالیباالنفتاحلمضامینحاملةالشفافیةتكونوبذلكاألخرى،الحیاةمیادینإلىیتجاوزهبل

ذاتباعتبارھاوتصحیحھ،وتقویمھمزاولتھوكیفیةالعملرقابةإلىتسعىاالتصال...فھي

أسالیبطیاتھافيتحملأنھاكماوالنزیھة،الدقیقةوالمحاسبةالفعالةبالمساءلةوطیداتصال

تعزیزإلىسعیاالقرارصنععلىویعملیسھرمنبینوماالمواطنینبینماالفعالالتواصل
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باختیارتسھمالشفافیةوإنالدولة،مؤسساتمختلفمنالصادرةالقراراتفيالمواطنینثقة

التعیینقوانینطرقوضوحبسبباإلداریةالمنظومةفيالمؤھلةالبشریةوالكفاءاتالطاقات

والمحسوبیةالرشوةإلىاللجوءإمكانیةمنذاتھالوقتفيوتقللالمنافسةعلىتعتمدالتي

ومسایرةالتطورعلىاإلدارةالشفافیةتحفزآخرجانبومنالموظفتعیینفيوالمحاباة

التنظیمیةالثقافةتغییرشأنھامنوالتيللمتلقینالخدماتافضلتقدیمفيالتكنولوجيالعصر

لحقوقتاماحترامفيالدیمقراطيالنظامبمقتضیاتتلتزمأعمالھاكلفيوالشفافیةالسائدة،

أنیبدوالمفسدین.وكشفالفسادومحاربةاإلدارةإصالحإلىتھدفأنھاعلىناھیكاإلنسان،

نحققمافبقدروالمحاسبةواإلصالحالمساءلةبمفھوموثیقاًارتباطاًمرتبطالشفافیةمفھوم

بھیحلمالذيالشفافیةمجتمعبناءأليأقربنكونوالمفسدینالفسادونكافحوالمساءلةاإلصالح

أسبابھومعالجةالفسادمنالحدفيفعالةأداةالشفافیةتعدولھذاالبلد.أبناءمنالمخلصینكل

وھيتمییز.أوتفضیلدونمنیطلبھامنكلإلىالصحیحةالمعلوماتتقدیمإلىتسعىفھي

علىتقومعالیةجودةذاتخدماتلتقدیمتدفعھمإیجابیةتنافسیةاتجاھاتالموظفینلدىتخلق

لفئةالواسعةالصالحیاتاحتكارمنالتقلیلإلىالشفافیةوتؤديالروتینمنوخالیةالوضوح

الستغاللوأنظمتھالعملقواعدضمنالشخصیةالمبادراتتشجعثمومنالموظفین،منمعینة

واألمانةالنزاھةذاتاإلداریةالقیاداتاختیارإلىذلكیؤديبماالمتوفرةالبشریةالمھارات

العامةالمصلحةتحقیقعلىتھدففھيالعام،والصالحلإلدارةوالوالءواالنتماءوالموضوعیة

یعدوضوحھاوعدماألخیرةھذهتعقیدأوبھاالمعمولوالتنظیماتالتشریعاتفيغیابھاالن

لتحقیقالعمومیونالموظفونیتبناھاالتيوالتفسیراتالشخصیةلالجتھاداترئیسیاسببا

بأداءقیامھمأثناءأكثرباالستقاللیةالدولةفيللموظفینتتیحأنھاكماالخاصة،مصالحھم

یجعلماوھوالمستمرةاإلداریةالرقابةمنبدالًالذاتیةالرقابةیعززمماالوظیفیةواجباتھم

تكرارهأوالخطأإلىیؤديأنیمكنماكلتتجنبكذلكوھيمصداقیة،أكثرالموظفینقرارات

وإعادة ارتكابھ.

الدور األساسي لمھنة المحاسبة في القطاع العام
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المناسبین،األشخاصوجودفإنالعامة،اإلدارةلتقویةضروریةوالمعاییراألطرأنحینفي

ألمرالعام،القطاعوكیاناتالحكوماتعبرالمناسبةوالكفاءاتوالمھاراتالمناسبالتدریبمع

القطاعفيالمھنیینالمحاسبینفينقصھناكالقضائیة،الوالیاتمنالعدیدفيأنھإالأساسي.

منالمحاسبةمھنةتجلبھأنیمكنماأھمیةویتبنواالعامالقطاعقادةیفھمأنویجبالعام.

القطاعقادةیحتاجالعامة،المصلحةولخدمةالعامة.المصلحةعلىوتركیزوأخالقیاتمھارات

إنشاءیمكننامًعا،العام.القطاعفيالمھنیةدعمبھدفالمحاسبةمھنةمعللعملكبیربشكلالعام

عالم أفضل یتمتع باقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر عدالً.

:المساعدة في اتخاذ القرارات الصحیحة

مستوىعلىالمختلفةأدوارھمفيالعام،القطاعفيالمالیینالمھنیینومھاراتتنوعأن

والشفافالشاملالقرارصنعمنیتجزأالجزءوالتشغیلیة،االستراتیجیةوالمستویاتالحوكمة

والمعلوماتالرؤىخاللمنوالوضوحالتوجیھذلكیوفرحیثالعام.القطاعكیاناتداخل

ویسمحوالبعید؛  والمتوسطالقصیرالمدىعلىالماليالتخطیطلدعمالقراراتخاذفيالمفیدة

الداخلیةوالضوابطالعامةالمشتریاتنظمذلكفي(بماوضمانھاإلنفاقمراقبةأطربتنفیذ

ومنأفضل.سیاساتلصنعالمحسنةالبیاناتوتحلیالتالسیناریوھاتتخطیطویدعمالفعالة)؛

المالیةفيالعاملینالمھنیینللمحاسبینالمستمرالمھنيوالتطویرالمھنيالتأھیلمتطلباتشأن

العامة أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر شفافیة.

العمل من أجل المصلحة العامة:

وضعفيفھموبالتاليالعامة،للمصلحةخدمًةالتصرفمسؤولیةالمھنیونالمحاسبونیتحمل

منیتطلبوھذاالعام.القطاعوكیاناتللحكوماتاالستراتیجيوالدعمالمشورةلتقدیمفرید

المدنيالمجتمعمعوالمشاركةالمھنیینمنغیرھممعالمیّسریندورلعبالمحاسبین

للمحاسبینمھًمادوًراھناكأنIFACللمحاسبینالدولياالتحادیعتقدوالبرلمانیین.والجمھور

التأثیر/القیادةمثلاألخرىومھاراتھمالفنیةوخبراتھماألخالقيسلوكھملمدونةنظًراالمھنیین
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العام،القطاعوكیاناتالحكوماتداخلمركزیةمناصبیشغلواأنوینبغيوالتواصل

القطاعفيالثقةوتعزیزالكفاءة،وتعزیزواالبتكار،الصعبة،الخیاراتاتخاذعلىلمساعدتھا

مھًمادوًرایلعبواأنأیًضاویمكنھمواإلنفاق.والخدماتالقراربصنعیتعلقمافيالعام

التأھیلأنكماالموارد.واستغاللالمشروعةغیرالمالیةوالتدفقاتللفسادیتصدونكأوصیاء

سیساعدوالمالیة،المحاسبةمھامیتولونالذینأولئكوخاصةالعام،القطاعفيللعاملینالمھني

والمحاسبةالعامةالمالیةللرقابةالعلیااألجھزةتواجھھاالتيالتحدیاتبعضمعالجةفيأیًضا

وغیرھا من األجھزة مثل مجالس ولجان التدقیق، في أدوارھا الرقابیة.

االستفادة من دعم منظمات المحاسبة المھنیة:

القطاعفيقویةمحاسبیةممارساتودعمتنفیذفيتساھمأنالمھنیةالمحاسبةلمنظماتیمكن

والمحاسبینالمھنیةالمحاسبةمنظماتبینأوثقوعالقاتروابطإقامةإلىیؤديمماالعام،

فيوالمساءلةالمھنیة،وتعزیزالحكومي،القرارصنععملیةتحسینبغیةوالحكومات،المھنیین

أعضائھاتبنيضمانفيمھًمادوًراأیًضاالمھنیةالمحاسبةمنظماتتلعبكماالمطاف.نھایة

الدعمتقدیمخاللمنالمثال،سبیل(علىالعالیةاألخالقیةوالمعاییرالمستمرالمھنيللتطویر

خاللمنأفعالھمعنالمسؤولیةتحمیلھموفياألخالقیة)المعضالتمعالتعاملفيألعضائھا

التحقیق الفعال وتأدیب سوء السلوك وانتھاكات المعاییر المھنیة.

القیم المركزیة في سیاسات مكافحة الفساد

العامةالحیاةإصالحلتطلعاتیستجیبأخالقيأساسعلىالفسادمكافحةتفعیلإلىالسعيإن

منالبشریةالجماعةاتجاهااللتزامفيالحیاةبعثعلىالقادرةالقیممنمجموعةترسیخیقتضي

جھةمنالعامةوالمصلحةالخاصةالمصلحةبینالتناقضاتحجمتقلیصعلىوقادرجھة،

أخرى.

.النزاھة:1
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باعتبارھاالنزاھة،ھيأساسیةركیزةعلىاألخالقیة،المقاربةحسبالفسادمكافحةفلسفةتدور

فيأھمیتھاالقیمةھذهتجدالفساد.ممارساتنحووغیرھمالموظفینانزالقلمنععامةضمانة

أوعمومیةبمھمةمباشرةبصفةالمرتبطینسواءالمعنیینكلتشملبحیثالعامطابعھا

حاالتكلفيالفردتصرفاتجمیعالقیمةھذهتشملذلكإلىباإلضافةوالمرتفقین،المتعاملین

تقتضيالنزاھةأنأيخارجھا،وحتىبمناسبتھاتكونتلكأوالعامةبالمھمةمباشرةالمرتبطة

المصالحومجموعالعامةالمصلحةإزاءالفردتصرفاتجمیعفيااللتزاممنكافقدروجود

فقدالقیمةھذهألھمیةنظرامباشرة,غیرأومباشرةبطریقةبھترتبطأنیمكنالتيالخاصة

حرصت معظم النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد على ذكر ھذه القیمة.

.االستقامة:2

ماوھوعنھا،الخارجةوتلكالوظیفةتقضیھاالتياألخالقبینالحدودمسألةتطرحماكثیرا

النظریةالناحیةمنخاصة.العموميالموظفعلىأخرىالتزاماتفرضإشكالیةیطرح

مستویینیملكأنالشخصلنفسیمكنفالالمجالین،بینالفصلمبدئیة،بصفةولویستحیل

منغیرهمثلوالحریاتالحقوقمنبمجموعةیتمتعالوقتنفسفيولكنھأخالقیین،

إطارخارجحتىالموظفسلوكعلىالقیودمننوعفرضفيالتفكیرفإنوبالتاليالمواطنین.

أداء مھامھ شكل محورا ھاما لتطویر فكرة الممنوعات في قانون الوظیفة العمومیة.

.االستحقاق:3

الحضاراتفيوالمساواةالعدالةأفكارتجلیاتأھماالستحقاقمبدأیعتبرالتاریخیة،الناحیةمن

كمااالجتماعیة،الدیمقراطیةدعاةرفعھاالتيالفرصفيالمساواةلفكرةترجمةفھوالمتعاقبة،

االستحقاقمبدأظلالقانونیة،الناحیةومناللیبرالیون،تصورھاكماالمبادرةلحریةتكریسأنھ

ألنھاألخرىالقیمبناءأساسأنھرغمالفسادبمكافحةالمتعلقةوالنصوصاالتفاقیاتفيمھمال

مكتبوثائقإحدىتشیرحیثالمساواة.مبدأعقلنةفيویساھماالجتماعیة،الترقیةسلمیحدد

أوالعمومیةالوظیفةبإصالحالفسادمكافحةسیاساتربطأھمیةإلىللتنمیةالمتحدةاألمم
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الطعنطرقوتبیینالصالحیات،توزیعتوضیحخاللمنعام،بوجھالعمومیةاإلدارة

وتحسیس الموظفین وتوعیتھم بأھمیة مھامھم والقواعد التي یخضعون لھا.

وترسخھاإلدارةداخلالفسادانتشاربینالوطیدةالعالقةعلىالتأكیدمنالبدالسیاق،نفسفي

بسبباإلدارةداخلاالستحقاقمبدأتقویضتمإذاآخر،بتعبیرمحیطھا.معاإلدارةتعاملفي

حیثوالرؤساءالموظفینمردودیةتراجعبسببككلنشاطھاعلىسلباینعكسذلكفإنالفساد،

مكافحةسیاساتصاحبالذياألخالقيالزخمھذاإنالتنظیم.علیھایقومالتيالقیمیحطم

تحكمالتيالقیمیةالمنظومةفيمتفاوتبشكلیؤثریشوبھ،الذيالغموضكلورغمالفساد،

الحیاة العامة من خالل توجیھ سلوكیات الفاعلین المشاركین مھما كانت طبیعتھم.

الخاتمة
علىاإلنسانظھورمنذمنھاوعانتاإلنسانیةالمجتمعاتعرفتھامجتمعیةآفةاإلداريالفساد

المتعلمةوالفقیرة،الغنیةالمجتمعاتكافةفيموجودةالیوموھيھذا.یومناوحتىالبسیطةوجھ

علىالحصولفياإلنسانبرغبةمرتبطواستمرارھافظھورھاوالضعیفة.القویةواألمیة،

ولذاإلیھا.یسعىذلكومعفیھاحقلھلیسأنھنفسھقرارةفيیعتقدمعنویةأومادیةمكاسب

أیضاًومنھافیھا،أحقیةلھمنإقصاءمنھالھا،للوصولسویةغیروسائلإلىیلجأفھو
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الواسطةأوالمحسوبیةھوآخرطریقعنأواألمربیدهمنرشوةطریقعنعلیھاالحصول

عند ذوي الشأن.

فیھا،المتسببوعقاباإلداريالفسادآفةمنللتخلصالحدیثةالمجتمعاتمنالكثیرجاھدتلقد

التشریعیةللسلطةوكانالمجتمعات.لتلكوالصحیحالسلیمالتطورسبیلفيكأداءعقبةألنھا

التشریعلمھامتصدیھاعبراالداريالفسادمكافحةجھودفيالبارزاالثر،الدولھذهفي

ظاھرةاإلداريالفسادانكماالتنفیذیة.السلطةتتقدمھاكافةالدولةمؤسساتعلىوالرقابة

آثارذوفھوھذا.یومناوحتىالخلیقةبدءمنذمنھاوعانتاإلنسانیةالمجتمعاتعرفتھاسلبیة

فيالدولمندولةتوجدفالوالسیاسیةواإلداریةوالمالیةاالقتصادیةالنواحيجمیععلىسلبیة

جمیعوشمولھواستفحالھلخطورتھوذلكاألھمیةمنقدراالفسادلموضوعوأعطتإالعصرنا

مجاالت الحیاة.

لتغلیبالدائمومیلھالمادیةونزعاتھاإلنسانيالنشاطمظاھربتنوعتتنوع،الفسادمظاھرأن

جمیعجھودبتظافرتتمالخطرھذامواجھةوان.المجتمعمصلحةعلىالخاصةمصلحتھ

السلطات والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة في المجتمع .

الفرصتكافؤمبدأوتعزیز،والمؤسساتالقانوندولةببناءالتوصیةیمكنالمجالھذاوفي

منحوعدمالصغارقبلالكبارالمفسدینومحاسبةالقانوناماموالمساواةالعدالةوتكریس

األداءفيالشفافیةمعیارعلىالتركیزضرورةمع.المجتمعحسابعلىھؤالءلمثلحصانة

معاییرواعتمادالمعامالتإلنجازمحددةفترةوتحدید،حلقاتھوترشیقالعملوسائلتبسیطمع

النزاھة والكفاءة والعدالة عند التعیین والترقیة واألداء.

التوصیات:
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أما عن طرق معالجة الفساد اإلداري فتعد جمیع أشكال الفساد السیاسي والمالي واإلداري

الوطنياالقتصادبناءلعملیةالحقیقيالضمانتعداناللتینوالشفافیةللنزاھةاألولالمنغص

اإلدارةعملیاتسیرعلىمستمرةبصورةالمواطنینإطالعمسؤولیةالدولةعاتقعلىویقع

ومنظماتالمواطنینتمكنعالیةشفافیةالعامةالمرافقنشاطیرافقأنینبغيلذاالعامة،

والمالیةاإلداریةبالمسائلالمتعلقةالحقائقعلىاالطالعمنالمختصةوالجھاتالمدنيالمجتمع

عملیاتأوالعملفيتقصیروجودحالفيالمسئولینومحاسبةمساءلةباإلمكانیكونلكي

واإلداريالماليوالفسادالشفافیةبین.والعالقةالوطنيباالقتصاداإلضرارإلىتقودفساد

إمكانیةارتفعتكافةالمجاالتفيدورھاوأخذتالشفافیةوسائلنضجتفكلماعكسیةعالقة

منقوتھالفسادیستمدحیثالمدمرة،آثارهمنوالتقلیلعلیھوالقضاءالفسادومواجھةمحاربة

الغموض وعدم الوضوح اللذین یكتنفان إدارة األموال العامة:.

لعملیةمدمرةظاھرةبوصفھاإلداريالفسادالجتثاثالضروریةالسیاساتوإعمالتنشیط-1

التنمیة االقتصادیة.

علىإداريفسادبؤرلبناءالسماحعدملضمانمستمربشكوالمسئولینالموظفینتدویر-2

اإلداريالمسؤولفبقاءعلیھا،القضاءاستفحالھابعدالصعبمنیكونمنظمةعصاباتھیئة

بمثابةتكونإداريفسادشبكاتبناءإلىویقودالفسادتفشيفيیتسببموقعھفيطویلةفترة

سرطان في جسد الدولة.

بعملیاتمتعلقةمعلوماتمنلدیھمیتوافرماتقدیمعلىالدولةدوائرداخلالعاملینتشجیع-3

مشبوھة قد تشكل جرائم فساد مالي وإداري.

التيالرفاھیةمناألدنىالحدتوفیرلضمانالدولةفيللعاملینوالرواتباألجور-رفع4

الكفؤةالكوادرتركعدموتضمنواإلداري،الماليالفسادمزالقإلىاالنجرارمنتمنعھم

غیرالموظفینالعامةاإلدارةفيفیبقيالخاص،القطاعلمصلحةالدولةلمؤسساتوالنزیھة

األكفاء فتتراجع اإلنتاجیة ویكرس الروتین ویبدأ الفساد المالي واإلداري بالظھور.
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لضمانواإلداريالماليالفسادوبخطورةوواجباتھمبحقوقھموتعریفھمالمواطنینتوعیة-5

تعاونھم في القضاء علیھ.

منظومةلتشكیلواإلداريالماليالفسادجرائممرتكبيعلىالمفروضةالعقوباتتشدید-6

ردع خاص وعام لكل من تسول لھ نفسھ االنزالق في ھذا المنزلق الخطیر.

لمحاسبةواسعةصالحیاتوتولیھاالعامةاإلداراتفيالرقابیةاألجھزةدورتفعیل-7

المقصرین والمھملین، ومالحقة مرتكبي الفساد المالي واإلداري.

األموالتكدسعدملضمانالمسئولینلدىالثروةمصادرعندوريبشكل-االستعالم8

المتحصلة من عملیات الفساد المالي واإلداري لدیھم.

ومكافحةواإلداريالمالياإلصالحعملیةفيالمدنيالمجتمعمنظماتإشراكضرورة-9

الفساد.

حیثواإلداريالماليالفسادمظاھرمحاربةإلىالساعیةالدولیةاالتفاقیاتإلىاالنضمام-10

لمرتكبيالسماحعدمعلىسویةوالعملاألخرىالدولتجاربمناالستفادةباإلمكانیكون

جرائم الفساد من الفرار إلى خارج بلدانھم وضمان استرجاع المبالغ المنھوبة.

ینجمقدوماالعامبالموظفالمواطناحتكاكلتقلیلااللكترونیةالحكومةأسالیباستخدام-11

عنھ من إغراءات بتسھیل اإلجراءات مقابل مبالغ مالیة معینة.

وحفظالنزاھةثقافةإلنشاءالمختلفةاألعالموسائلعبروالثقافیةالتربویةالمناھجوضع-12

الفردبینواالنتماءالوالءتحقیقلغرضالمدىطویلةاستراتیجیةطریقعنالعامالمال

النزاھةثقافةھناكتكونإنیجبوإنماللفسادالوحیدالرادعھولیسالقانونإنحیثوالدولة

وحفظ المال العام.
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