
اجلردية اجملهولة  .. الفساد.. اختلفوا على تعريفو واتفقوا على اضراره الكارثية
 
 

يعترب ىذا االضلراف السلوكي ظاىرة عادلية مؤرقة للشعوب والدول نظراً لتعدد مظاىره وآاثره السلبية الكبَتة على 
.. خًتاق من قوى الفساد وشياطينوسلتلف األنشطة احلياتية، فلم يعد ىناك أي رلال أو نشاط إنساين دل يتعرض لأل

وقد مر الفساد بثالث مراحل يف التطور والتشعب فكان ينظر إليو يف ادلرحلة األوذل على أنو سلالف للقيم ويف 
ادلرحلة الثانية كان سلالفة للقوانُت والشرائع اإلذلية، أما ادلرحلة األخَتة اليت ضلن بصددىا اليوم فقد وصل الفساد 

لو بل أحطها وىي مرحلة اخًتاق القيم والقوانُت والنظم وادلعتقدات  إذل أرفع مراح
كلما زادت القوانُت غَت ادلطبقة للدولة، زادىا الفساد فساداً ، وتعرف منظمة : ىناك مثل يوانين قدمي يقول 

ض الصالح َفَسد نقي: الشفافية العادلية الفساد أبنو استغالل السلطة من أجل ادلنفعة اخلاصة ، والفساد يف اللغة 
خروج الشيء عن االعتدال، قلياًل كان اخلروج عنو أو كثَتًا، : يَ ْفُسُد وَفُسَد َفساداً وُفُسوداً فهو فاسد ، والفساد

. ويضاّده الصالح، وُيستعمل ذلك يف النفس والبدن ، واألشياء اخلارجة عن االستقامة 
( عدم االلتزام هبما)أبنو وىو خروج عن القانون والنظام ىناك توجهات متنوعة يف تعريف الفساد فهناك من يعرفو 

أو استغالل غياهبما من اجل حتقيق مصاحل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو جلماعة معينة، فهو سلوك 
وىناك اتفاق دورل على . خيالف الواجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا إذل حتقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية

كل عمل يتضمن سوء استخدام ادلنصب العام لتحقيق " أبنو " منظمة الشفافية الدولية"عريف الفساد كما حددتو ت
، وبشكل عام وابلنتيجة فإن الفساد يؤدي إذل إحلاق الضرر ابدلصلحة "مصلحة خاصة ذاتية لنفسو أو رتاعتو 

. العامة
 
مظاىر الفساد  

ىذه ادلظاىر بشكل كامل ودقيق فهو خيتلف ابختالف اجلهة اليت تتعدد مظاىر وصور الفساد وال ديكن حصر 
دتارسو أو ادلصلحة اليت يسعى لتحقيقها، فقد ديارسو فرد أو رتاعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رمسية أو أىلية، 

وقد يكون الفساد فردي ديارسو الفرد . وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي
رة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات اخرى، وقد دتارسو رلموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك مبباد

.  اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل يف كافة بنيان اجملتمع سياسيا واقتصاداي واجتماعيا
 يشمل قطاع» Minor Corruptionفساد صغَت «وينقسم الفساد وفقا دلرتبة من ديارسو إذل فساد أفقي 

ادلوظفُت العموميُت الصغار حبيث يتطلب إصلاز أية معاملة مهما كانت صغَتة تقدمي رشوة للموظف ادلسؤول، 
يقوم بو كبار ادلسؤولُت ويتعلق بقضااي اكرب من رلرد ( Corruption Grossفساد كبَت )وفساد عمودي 

غَتة وعلى وجو العموم ديكن حتديد معامالت إدارية يومية ، كما يهدف إذل حتقيق مكاسب اكرب من رلرد رشوة ص
: على النحو التارل  رلموعة من صور الفساد وأشكالو



استخدام ادلنصب العام للحصول على امتياز خاصة كاالحتكارات ادلتعلقة ابخلدمات العامة ومشاريع البنية  -
ابل تسهيل حصوذلم على التحتية، والوكاالت التجارية للمواد األساسية، أواحلصول من آخرين على العموالت مق

.  ىذه االمتيازات دون وجو حق
غياب النزاىة والشفافية يف طرح العطاءات احلكومية ، كإحالة عطاءات بطرق غَت شرعية على شركات ذات  -

عالقة ابدلسؤولُت  
احملسوبية واحملاابة والوساطة يف التعيينات احلكومية   -
و إعفاءات ضريبية أو رتركية ألشخاص أو شركات بدون وجو حق تبذير ادلال العام من خالل منح تراخيص أ -

هبدف اسًتضاء بعض الشخصيات يف اجملتمع أو حتقيق مصاحل متبادلة أو مقابل رشوة، شلا يؤدي إذل حرمان اخلزينة 
 .العامة من أىم مواردىا

 
أسباب تفشي ظاىرة الفساد 

ا يف اجملتمعات ابلرغم من وجود شبو إرتاع على كون ىذه تتعدد األسباب الكامنة وراء بروز ظاىرة الفساد وتفشيو
. الظاىرة سلوك إنساين سليب حتركو ادلصلحة الذاتية، وديكن إرتال رلموعة من األسباب العامة ذلذه الظاىرة

:  يلي وبشكل عام ديكن إرتال ىذه األسباب كما
مي التقليدية والروابط القائمة على النسب انتشار الفقر واجلهل ونقص ادلعرفة ابحلقوق الفردية، وسيادة الق -

. والقرابة
. عدم االلتزام مببدأ الفصل ادلتوازن بُت السلطات الثالث -
. ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها -
. تدين رواتب العاملُت يف القطاع العام وارتفاع مستوى ادلعيشة -
دوانت السلوك للموظفُت يف قطاعات العمل العام واألىلي غياب قواعد العمل واإلجراءات ادلكتوبة وم -

. واخلاص
. غياب حرية اإلعالم، شلا حيول دون شلارستها لدورىا الرقايب على أعمال الوزارات وادلؤسسات العامة -
ة ضعف دور مؤسسات اجملتمع ادلدين وادلؤسسات اخلاصة يف الرقابة على األداء احلكومي أو عدم دتتعها ابحليادي -

. يف عملها
. غياب التشريعات واألنظمة اليت تكافح الفساد وتفرض العقوابت على مرتكبيو -

 
اآلاثر ادلًتتبة على الفساد 

يلقي الفساد بظاللو على سلتلف نواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويؤدي الفساد إذل خلخلة القيم 
ة والسلبية بُت أفراد اجملتمع، وبروز التعصب والتطرف يف اآلراء وانتشار األخالقية واذل اإلحباط وانتشار الالمباال

.  اجلردية كرد فعل الهنيار القيم وعدم تكافؤ الفرص



كما يؤدي الفساد إذل عدم ادلهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط يف معايَت أداء الواجب 
والشعور ابلظلم لدى الغالبية شلا يؤدي إذل االحتقان االجتماعي . ق العامالوظيفي والرقايب وتراجع االىتمام ابحل

وانتشار احلقد بُت شرائح اجملتمع وانتشار الفقر وزايدة حجم اجملموعات ادلهمشة وادلتضررة وبشكل خاص النساء 
. واالطفال والشباب

ارجية، وىروب رؤوس األموال احمللية، ومن الناحية االقتصادية يؤدي الفساد اذل الفشل يف جذب االستثمارات اخل
كونو يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة اليت تشكل شرطا أساسيا جلذب االستثمارات احمللية واخلارجية على حد 

. سواء، وىو ما يؤدي إذل ضعف عام يف توفَت فرص العمل ويوسع ظاىرة البطالة والفقر
ية على النظام السياسي وقدرتو على احًتام حقوق ادلواطنُت األساسية ومن الناحية السياسية يًتك الفساد آاثرا سلب

. وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إذل ادلعلومات وحرية اإلعالم ادلساواةويف مقدمتها احلق يف 
. يؤدي إذل خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الوالءات السياسية -

 
الفساد من منظور اسالمي 

سعودية ىناء دياين بوجود انفصام بُت النظرية والتطبيق وبُت التصور والسلوك وبُت القناعات واألداء تعتقد الباحثة ال
ومرد ىذا إذل ضعف التدين وغلبة اذلوى والسعي واللهث ضلو حتقيق ادلصاحل الشخصية إضافة لضعف الرقابة 

. الداخلية ورقابة اجملتمع
نو أو دولة بذاهتا، وإمنا ىو ظاىرة عادلية تشكو منها كل الدول، دلا وترى أن احلديث عن الفساد ال خيص رلتمعا بعي

لو من خطر على األمن االجتماعي والنمو االقتصادي واألداء اإلداري، ومن ىنا حازت ىذه الظاىرة على اىتمام 
. لككل اجملتمعات وكل الدول وتعالت النداءات إذل إدانتها واحلد من انتشارىا ووضع الصيغ ادلالئمة لذ

أن االنطباع األول الذي تبادر  ولقد تناول القرآن جانب الفساد، وتعددت اآلايت اليت تذكر لفظ الفساد، ويذكر
عند ادلالئكة حينما خلق هللا آدم، وأخربىم أنو جاعل يف األرض خليفة كان استفهاما استغرابيا عن إنشاء ىذا 

، ومعٌت ذلك (30: البقرة ){ من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أجتعل فيها } : ادلخلوق اجلديد، وذلك بقوذلم 
أبن األرض كانت مكاان يسوده االطمئنان والسالم واذلدوء ال فساد فيها وال خراب وال جتأوز وال تعٍد حىت كان 

} :  ىذا ادلخلوق ادلكّرم عند هللا ىو مبدأ الفساد وسفك الدماء، وكان الرد الرابين على ىذا االستغراب ادلالئكي
، إشارة إذل سر يف ىذا ادلخلوق وحكمو يف وجوده على األرض (30: البقرة ){ قال إين أعلم ما ال تعلمون 

وطبيعتو ومسَتتو وتكاملو فيها، ولعل يف اجلواب اإلذلي للمالئكة إقرارا هبذا اجلانب يف الظاىرة اإلنسانية وكأن 
إان ىديناه } : كو من قدرة على االختيار واإلرادة والتجأوز الفساد وسفك الدماء مالزمان لطبيعة اإلنسان مبا ديل

(. 3: الدىر ){ السبيل إما شاكرا وإما كفورا 
 

مفهوم الفساد اإلداري 
ابنو جيسم ظاىرة سلبيو حبد ذاهتا تنبع من اضلراف قيمي وتًتجم )حيدد بعض ادلتخصصُت مفهوم الفساد اإلداري 

والبعض (. ادلعتمد، وتنتهي أبىداف غَت االىداف احلقيقيو ألجهزة الدولةبسلوكيات منحرفة عن النظام السلوكي 



، وىنالك من يفسر (ابنو االضلراف عن قواعد العمل ادلوضوعو يف اجلهاز اإلداري)االخر يعرف الفساد اإلداري 
ت الذاتية اجملردة أبنو القصور القيمي عند االفراد الذي جيعلهم غَت قادرين على تقدمي االلتزاما)الفساد اإلداري 

ابنو احلالة اليت يدفع فيها ادلوظف، نتيجو زلفزات مادية أو )كما عرف الفساد اإلداري ( اليت ختدم ادلصلحو العامة
(.  غَت مادية غَت قانونية، للقيام بعمل لصاحل مقدم احملفزات وابلتارل احلاق الضرر ابدلصاحل العامة

نية حدوث الفساد اإلداري نتيجة اندفاعات ذاتية عند ادلوظف وادلوظفُت ويؤخذ على ىذا التعريف ابنو امهل امكا
.  ولصاحلهم ودون وجود شخص اخر يقدم احملفزات ويتلقى احملاابة وادلعاملة اخلاصة

السلوك ادلنحرف عند الواجبات الرمسية العتبارات خاصة كاالطماع )تقدم يعرف الفساد اإلداري ابنو  جبانب ما
(. سب االجتماعية أو ارتكاب سلالفات ضد القوانُت العتبارات شخصيوادلالية وادلكا

 
تصنيف الفساد اإلداري 

فإذا ( االبيض، واالسود، والرمادي)لقد صنف الفساد اإلداري، استنادا على الرأي العام جتاىو، اذل ثالثة انواع 
عُت، اعترب ذلك العمل فساداً اسود يف اتفق اجلمهور والعاملون يف اجلهاز اإلداري للدولة على ادانة عمل رديء م

حُت اذا استحسن ذلك العمل من قبل نفس اجلهاز عندئذ يعترب فساداً ابيض، اما اذا دل يتم االتفاق فذلك يعٍت 
.  وىنا تربز الصعوبو يف حتديد موقف الرأي العام ابلنسبة لظاىرة الفساد اإلداري ادلعنية. انو فساد رمادي

 خورشيد الدأودي اخلبَت االقتصادي أن التصنيف اعاله ىو االكثر دقة من التعاريف اليت ماجد دمحم ويرى الدكتور
تعترب رلرد اخلروج على قواعد العمل ادلعتمدة يف اجلهاز اإلداري أو رلرد اخلروج عن قواعد النظام القبلي يف اجملتمع 

.  حاالت فساد اداري
أن اجملتمعات تعاين من ظاىرة الفساد بسبب غيبة الرؤية وتداخل : يقول اخلبَت االقتصادي الدكتور مصطفى الفقي

القضااي بل وازدواج النظرة أحياان، ويضيف أبن الثقافة اجملتمعية من األسباب ادلؤدية لظاىرة الفساد وأن عالج 
وجهة من _ الفساد يكمن يف الًتكيز على اإلصالح االجتماعي وليس رلرد التوقف عند اإلصالح االقتصادي ألن 

ادلناخ العام يف كل رلتمع ىو الذي حيدد درجة تقبلو للفساد من عدمو ويطرح أيضا أسلوب مواجهتو سواء _ نظره 
 . مت ذلك ابلطرق القانونية أو اجلهود الثقافية

 
: أسباب الفساد اإلداري 

وزلاولة التهرب من _ عة الرغبة يف احلصول على منافع غَت مشرو: الفساد يعود يف الغالب إذل سببُت رئيسيُت مها 
.  الكلفة الواجبة

وللفساد أسباب تربوية وسلوكية تتمثل بعدم االىتمام بغرس القيم واألخالق الدينية يف نفوس األطفال شلا يؤدي إذل 
. سلوكيات غَت زتيدة بقبول الرشوة وعدم ادلسئولية وعدم احًتام القانون

وء صياغة القوانُت واللوائح ادلنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مصدرىا س( قانونية)وىناك أسباب بيئية داخلية 
مواد القوانُت أو تضارهبا يف بعض األحيان، األمر الذي يعطي ادلوظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذىاب 

. إذل تفسَته بطريقتو اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل ادلواطنُت



 
من أين يبدأ الفساد 

دلؤلفتو الدكتورة سوزان روز أكرمان، وىي أستاذة يف ( األسباب والعواقب واإلصالح. لفسادا)جاء يف كتاب 
القانون والعلوم السياسية جبامعة ييل يف الوالايت ادلتحدة األمريكية إن من أكرب مظاىر الفساد اإلداري ىو عندما 

ف أحد موظفيو وكم من موظف أصبح يكون ادلسؤول األول مشغواًل لدرجة أن يًتك أمور جهازه اإلداري يف تصر
وىنا يبدأ الفساد اإلداري يف غياب ادلراقبة وادلتابعة حىت إن العديد من القضااي ادلهمة اليت . يف األمهية قبل رئيسو

حتتاج إذل أن حياط ادلسؤول األول هبا علماً حتجب عنو وال يعلم عنها إال بعد وقوع كارثة أو نتيجة مساءلة 
. أعلى منوللمسؤول شلن ىو 

أما عن الفساد اإلداري ادلرتبط ابحملسوبيات فتقول ىذه الدراسة إن الدول العربية ىي أكثر دول العادل اليت ينتشر 
فيها ىذا النوع من الفساد اإلداري والذي تلعب احملسوبية من القرابة أو الرحم أو االنتماء إذل قبيلة أو منطقة دوراً 

ئهم األولوية يف التعيُت أو الًتقية أو االبتعاث أو تسهيل اإلجراءات وحرمان اآلخرين كبَتاً فيو شلا يؤدي إذل إعطا
.  بدون سبب غَت ذلك

وتوضح الدراسة أن غياب أجهزة ادلتابعة والتقييم وغياب ادلواطنُت الصادقُت وادلخلصُت يف نقل الصورة احلقيقية 
ويتحول يف النهاية الفساد اإلداري إذل فساد . أكثر تعقيداً لورل األمر عن ادلسؤولُت الفاسدين إدارايً جتعل األمر 

( سرقة ادلال العام)مارل يدفع قيمتو ادلواطنون احملتاجون حيث إن الفساد ادلارل ينقسم إذل قسمُت األول ويسمى 
وكأنو  والثاين ىو األخطر واألسوأ حيث تصعب مراقبتو وينتشر سريعاً حىت يصبح( سرقة أموال ادلواطنُت)والثاين 

ويتحاشى الناس احملتاجون . فمنها النقدي ومنها العيٍت ومنها تسهيالت أخرى.. رسم متعارف عليو وختتلف أنواعو
وتؤكد الدراسة أنو وإن . من اإلعالن أو الشكوى خوفاً على مصاحلهم احلالية وادلستقبلية األاتوىالرافضون ذلذه 

 دتنع الوزراء من شلارسة العمل اخلاص أو أبناءىم أو زوجاهتم كانت بعض الدول النامية قد وضعت أنظمة وقوانُت
خوفاً من استغالل النفوذ إال أنو على أرض الواقع ال يوجد تطبيق صارم ذلذا النظام لعدم وجود أجهزة رقابة على 

الذين يعمل الوزراء وكبار ادلوظفُت وذلذا فإن النظام غَت مفعل وال جيرؤ أحد أن يتحدث عن سلالفة بعض الوزراء 
.  أبناؤىم يف أعمال خاصة مرتبطة أبعمال وزاراهتم

 
.. قالوا عن الفساد

الفساد )مؤلف كتاب  -ويقول سليمان بن دمحم اجلريش أمُت عام رللس ىيئة التحقيق واإلدعاء العام السعودي 
ن اجلرائم الصعبة الفساد يعد من اجلرائم اجملهولة وم ( :اإلداري وجرائم إساءة استخدام السلطة والوظيفة

االكتشاف، وعادة يكون االتفاق على ىذا األمر حذراً جداً وال يكون مباشراً وغالباً ما يتم الفساد عن طريق 
وسطاء، والتالعب ابدلال العام ال يكون مباشراً ولكن عن طريق دترير، فجردية االختالس صعب احلكم عليها لذلك 

عند ادلناقشة،  أمامهااليت تتم يف الظالم، وذلذا صلد ان القضاء يقف حائراً  يسميها اىل االختصاص اجلرائم اجملهولة
فوسائل االثبات اليت تقدمها الدولة وجهات االدعاء وجهات التحقيق دائماً ما تكون زلل جدل، وال يعٍت ىذا ان 

يل للمصاحل الفساد غَت مكتشف، ولكن يتعطل عندما تكون ىناك انظمة غَت واضحة وعندما يكون ىناك تعط



ووجود بَتوقراطية وعندما نرى ان ىناك اشخاصاً جاذتُت على كراسيهم ثالثُت أو اربعُت سنة يف ادارات معينة 
كادلالية وادلناقصات وغَتمها من األماكن اليت ذلا عالقة ابألمور اخلدمية، وىنا تبدأ الشكوك عند الناس، مث تبدأ 

صل بعد ذلك الناس اذل نتائج قد تكون صحيحة أو غَت صحيحة ولكنها عملية االهتام وبعدىا أييت التحليل مث ي
.  تثَت الشكوك

تطور مفهوم الفساد اإلداري  :جامعة ادللك سعود  -يقول الدكتور سادل بن سعيد القحطاين أستاذ اإلدارة ادلشارك 
.  ستوى العادلمن خالل ثالث مراحل اذل ان اصبح اليوم ليس فساداً على مستوى ادلنطقة وإمنا على م

يف ادلرحلة األوذل كانت ىناك قيم وكان ينظر اذل من كان خيالفها على انو ارتكب جردية فساد، ألنو خالف القيم، 
ويف ادلرحلة الثانية ظهرت النظم والقوانُت وأصبح من خيالفها سواء يف األعمال أو يف ادلمارسات أو يف اإلدارة فإنو 

ي، ودل تعد القيم ابلنسبة لبعض ادلهتمُت ابلنظم والقوانُت، ذات قيمة كبَتة، وإمنا يكون قد إرتكب جردية فساد ادار
يركزون فقط على سلالفة األنظمة والقوانُت، وىذا ما نراه يف البالد غَت اإلسالمية، أما البالد اإلسالمية فًتكز على 

. نظمةالقيم وادلعتقدات، مث جاءت ادلرحلة الثالثة وىي اخللط مابُت القيم واأل
 

موجود يف األنظمة 
أما الدكتور عزمي الشعييب فَتى أن الفساد اإلداري موجود يف كل األنظمة سواء كانت دديوقراطية أو دكتاتورية، 

أو الواسطة ( الرشوة)الستغالل الفرص واالستفادة من  فالفساد ينشئ يف بيئة تتوفر فيها شروط معينة تتيح اجملال
ومن ادلؤكد أن الالمركزية تقلل من فرص اشخاص مركزيُت . دلصاحل خاصة( ادلوقع العامسوء استخدام )واحملسوبية 

. الستثمار الوظيفة العامة، اال انو تنشأ فرص العداد جديدة وىم العاملون يف اذليئات احمللية
بُت  التزاوج"إن الذين قالوا أن  :ويرى الدكتور مصطفى الفقى رئيس جلنة العالقات اخلارجية رللس الشعب ادلصري

كانوا على حق ألن كثَتاً من النظم السياسية خصوصاً يف العادل الثالث قد اعتمدت " السلطة والثروة يولد الفساد
على أساليب خترج عن نطاق دورىا ومارست أتثَتاً قوايً على دوائر ادلال ورجال األعمال وأصحاب الثروة حىت 

. ل مصدر خطر كبَتتزكم األنوف ودتث التزاوجأصبحت رائحة ذلك 
 

كيف نواجو الفساد اإلداري  
 ةزاللتارل فإن احللول الناجحة تكون إبالفساد اإلداري ينشأ نتيجو لوجود فرص وزلفزات تدفع ادلوظفُت دلمارستو واب

للموظفُت )تلك الفرص ويف نفس الوقت العمل على مضاعفة ادلردودات السلبيو لعملية الفساد اإلداري ابلنسبة 
يتوقع ان حيصل عليو دلمارستو  أي ما)داخل اجلهاز اإلداري وجعلها اكثر من ادلردودات االجيابية ( ينالفاسد
:- وديكن معاجلة ذلك ابلطرق التالية (... الفساد

تشريع عمليات الفساد اإلداري ادلالية، أي جعل بعض العمليات اليت تنضوي حتت مفهوم الفساد اإلداري  -
. لقاء القيام هبا حتت نفس ادلفهوم رمسا حكوميا واجب الدفع دليزانية اجلهاز اإلداري ادلعٍت يدفع شرعية واعتبار ما

اعادة صياغة اخلطوات واالجراءات الختاذ القرارات اليت تسربت اليها عمليات الفساد اإلداري حبيث تقلص -
. ادلنافذ اليت كانت تنساب من خالذلا عمليات الفساد اإلداري



يف اذلياكل التنظيمية لتسهيل عمليات االشراف وازالة حاالت دتركز صالحيات اختاذ القرارات يف  اجراء تغَتات -
كذلك فان اجراء تغَتات دورية يف شاغلي ادلراكز القيادية اإلدارية سيؤدي اذل احلد من .. اجلهاز اإلداري ادلعٍت

كما ان استحداث تشكيالت رقابية . ارجُتبعيهم وبُت االفراد اخلاتتنامي العالقات االجتماعية بُت القادة و
وتفتيشية متخصصة داخل اجلهاز اإلداري ادلعٍت ديكن ان تساعد يف تضييق احتماالت ظهور حاالت الفساد 

. اإلداري
. مضاعفة العقوابت وادلردودات السلبية ابلنسبة دلمارسات الفساد اإلداري -
عمل ضمنو اجلهاز اإلداري ادلعٍت حبيث تعمق ادانة احداث تغَتات قيمية يف النظام االجتماعي الذي ي -

 اختيار القادة اإلداريُت لضمان الوقاية من تسرب يرادلمارسات اإلدارية الفاسدة، كذلك احداث تغَتات يف معاي
.  قيادات ديكن ان دتارس الفساد أو تتساىل ازاء حاالت الفساد

. لعاملُت داخل اجلهاز اإلداري وادلتعاملُت معوالتقييم الدوري لقيم وسلوكيات وشلارسات االفراد ا -
التأكيد من خالل برامج التعليم يف ادلدارس واجلامعات على غرس روح الوالء الىداف ادلصلحة العامة عند  -

االفراد وعدم تفضيل ادلصاحل الفرديو عليها، مبا يساىم يف ختريج جيل جديد من ادلثقفُت وادلتخصصُت يؤمنون 
. حة العامةابلوالء للمصل

ختاذ القرارات وابلتارل تشجيع مشاركة العاملُت يف اجلهاز اإلداري احلكومي وكذلك ادلواطنُت من خارج اجلهاز اب -
. خلق حصانة ذاتية يف اجلهاز اإلداري ضد احتماالت ظهور حاالت الفساد اإلداري

. داخل اجلهاز اإلداري احلكومينشر قيم العدالة وتقليل الفوارق يف ادلزااي ادلكتسبة بُت العاملُت  -
بشكل عام وكذلك العاملُت يف األجهزة اإلدارية للدولو بشكل ( ادلواطنُت)تنمية احلس العام لدى افراد اجملتمع  -

وىذا يتطلب وضع خطة اعالمية وثقافية شاملة وىادفة ويف ضوء .. خاص ضد شلارسات الفساد اإلداري
د اإلداري، كذلك جتنيد وسائل وأجهزة اإلعالم واألجهزة التعليمية تشخيصات ميدانية السباب حاالت الفسا

. والًتبوية يف الدولو ذلذا الغرض
يؤمل انقاذىا من الفساد ضمن االمكاانت ادلتاحو والعمل على  الغاء األجهزة اإلدارية االكثر فسادا أو اليت ال -

. و فائدة للمجتمعانشاء أجهزة بديلة اذا كان ذلك اجلهاز ضروري لعمل الدولة وذ
 

دور اإلعالم  
الباحث العراقي كامل القّيم وضع بعض ادلقًتحات ادلختزلة لكيفية تفعيل دور اإلعالم يف مالحقة الفساد اإلداري 

:  منها 
للحد من الفساد اإلداري، ابالشًتاك مع ( زتلة إعالمية)عمل مؤدتر إعالمي لوضع آلية عمل شاملة لتشكيل _ 

. دلاء االجتماع والدين والسياسة واالقتصاد، ابإلضافة اذل رجال اإلعالماألكاددييُت، وع
. تكفيل احلماية القانونية للصحفي أثناء عملو يف الكشف عن حاالت الفساد_ 
اإليعاز لكافة دوائر الدولة وادلرتبطة هبا لتزويد رجال اإلعالم ابدلعلومات ادلالية واإلدارية، اليت من شاهنا ان تصل _ 

((. وبقرار من رائسة الوزراء. ))حالة مرجوة العمل أو النشراذل 



مشروعا " ائتالف أمان"إبشراف " مفتاح"ويف فلسطُت أعدت ادلبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العادلي والدديقراطية 
إذل ويهدف ادلشروع ،  2007 -2006لتعزيز قدرة اإلعالميُت على مكافحة الفساد سيتم تنفيذه خالل العامُت 

تعزيز قدرة وكفاءة وسائل اإلعالم وضمان استقالليتها حملاربة الفساد من خالل عقد عدد من الدورات التدريبية 
حول أصول الصحافة االستقصائية من اجل الكشف عن الفساد، ابإلضافة إذل تشجيع وتوفَت احلماية لوسائل 

تطرق إذل قضااي الفساد دون أية قيود أو شعور اإلعالم حىت تتمكن من العمل يف بيئة دتكنها من التعامل وال
. ابخلوف

 
اتفاقية األمم ادلتحدة 

وتشكل ىذه اإلتفاقية خطوة ىامة . 14/12/2005دخلت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد حيز التنفيذ يف 
يع الدول للعمل على يف حركة مكافحة الفساد يف رتيع أضلاء العادل حيث تندرج حتت ىذه اإلتفاقية التزامات جلم

حترمي الفساد بكافة أشكالو، وتشكيل ودعم ادلؤسسات العاملة على منع حدوثو، ومالحقة مرتكيبو، ومن أىداف 
: ىذه االتفاقية

. ترويج وتدعيم التدابَت الرامية إذل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ -
ال منع ومكافحة الفساد، مبا يف ذلك يف رلال ترويج وتيسَت ودعم التعاون الدورل وادلساعدة التقنية يف مج -

اسًتداد ادلوجودات 
.  تعزيز الن زاىة وادلساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية وادلمتلكات العمومية -

وتقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة 
، تعزز مشاركة اجملتمع، وجتسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون وادلمتلكات العمومية، دلكافحة الفساد

والنزاىة والشفافية وادلساءلة وترويج شلارسات فعالة تستهدف منع الفساد وإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية 
. ومكافحتو والتدابَت اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها دلنع الفساد

تنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابَت تشريعية وإدارية مناسبة، مبا يتوافق مع أىداف ىذه االتفاقية، ووفقا 
. للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لوضع معايَت تتعلق ابلًتشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها

 
اليمن يف مواجهة غول الفساد 

من دول العادل من تفشي الفساد ألسباب عدة تداخلت فيها االقتصاد والسياسة وغَتىا،  عانت اليمن كغَتىا
وانعكست آاثر الفساد على كل مناحي احلياة نسب متفاوتة، وىو ما دفع القيادة السياسية واحلكومات ادلتعاقبة 

القوانُت والعمل على مواجهة  للهياكل اإلدارية وادلالية واستحداث وتعديل العديد من.. إذل تبٍت برامج إصالحية
. الفساد بكافة األساليب والوسائل ادلتاحة

وأنشئت ىيئات وجلان حكومية ومستقلة دلكافحة الفساد والتوعية مبخاطره وآاثره الكارثية، التزاماً منها مبقتضيات 
مرحلي تضمن يف  كما عملت احلكومة على إصالح القضاء وفق برانمج .اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد

البداية حتسُت أوضاع العاملُت يف جهاز القضاء ومنحهم رواتب ومكافآت رلزية دتنعهم من ذل السؤال، مث قامت 



بتطوير نظام وإجراءات التقاضي والتوسع يف إنشاء احملاكم والنياابت، ورفع مستوى القضاة ثقافياً ومعرفياً من 
ومات وأساليب التخزين والتوثيق، ورفد اجلهاز القضائي بكوادر خالل إدخال النظم ادلتطورة وشبكات ادلعل

ذلك إجراء تنقية للسلك القضائي من  تال.. متخصصة جرى تدريبها وفق أحدث ادلناىج والطرق التدريسية
األعضاء غَت الفاعلُت الذين ثبت عدم نفعيتهم ومواكبتهم لإلصالح ادلطلوبة، وكانت اخلطوة ادلهمة اليت اختذت يف 

ال اإلصالح القضائي ىي التأكيد على استقاللية القضاء وحتريره من أي ضغوط كانت، فأصبح ىناك رللس مج
أعلى للقضاء يدار ابستقاللية ويرأسو أحد أعضاء السلك القضائي ادلشهود ذلم ابلنزاىة، ودتكن ىذا اجمللس من 

ش القضائي من إحالة عدد من القضاة كشف العديد من قضااي الفساد، كما دتكن اجمللس بواسطة جهاز التفيت
 19الذين ثبت تورطهم يف قضااي فساد وحتايل على القوانُت واألنظمة إذل احملاسبة واحملاكمة، حيث أحال اجمللس 

. عضواً يف جهاز القضاء والضبط القضائي إذل احملاسبة يف أقل من شهر
 

 


