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  :امللخص
 ملكافحة الدويل للربنامج احلديثة املوضوعات من الرشوة مكافحة تعد لذلك وثيقا ارتباطا الرشوة وحماربة الرشيدة احلوكمة تعزيز يرتبط   

 السلوك و الرشوة حتارب اآلليات من جمموعة تضم أا اجليدة احلوكمة خصائص أهم بني فمن الفقراء، على ضريبة على عبارة فهي الفقر
  . الفاسد

 فال املستدامة، التنمية وحتقيق واجلوع، الفقر على والقضاء ،االقتصادية والتنمية للنمو أساسي عنصر أيضا هي الرشيدة احلوكمة أن كما   
 اخلدمات على احلصول مقابل مالية مبالغ دفع تعىن الىت املسميات من وغريها واإلكراميات الرشوة انتشار ىف ممثال الفساد انتشار أن فيه شك

 التنمية على بالسلب يؤثر وبالتاىل واألعمال االستثمار مناخ على سلبيا تأثريا يؤثر هذا كل ، ... األسعار رفع أو واملستحقات والتراخيص

 .االقتصادية
  

Résumer :  
La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont intimement liées. C’est 

pourquoi la lutte contre la corruption est de plus en plus à l’ordre du jour du programme de réduction de 

la pauvreté de la communauté internationale. Elle constitue très souvent une taxe sur les pauvres. L’une 

des caractéristiques de la bonne gouvernance est que les institutions et les procédures mises en place 

combattent la corruption et les comportements corrompus. 

Comme la bonne gouvernance est  aussi un ingrédient indispensable de la croissance économique, de 

l’éradication de la pauvreté et de la faim, et du développement durable. Donc Il ne fait aucun doute que la 

propagation de la corruption a un impact négatif sur l'investissement et le climat des affaires et donc 

affecte négativement le développement économique. 
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  املقدمة
 اإلقليمية واملنظمات املؤسسات كافة على اهلامة املوضوعات من أصبح والذي احلوكمة مصطلح اإلدارة علم أدبيات ضمن حديثا ظهر لقد   

 شرق جنوب دول من عدد بأسواق حدثت اليت املالية االيارات خاصة املاضيني، العقدين خالل وقعت اليت األحداث من العديد إثر والدولية
 إىل التحول و2002 عام لإلتصاالت األمريكية Worldcom شركة أزمة و Ernon  شركة وأزمة 1997 عام اجلنوبية أمريكا و آسيا
  . أوربا شرق دول من بعدد اخلصخصة و االقتصادي التحرير سياسة انتهاج و املفتوح السوق نظام
 نظرا ذلك و قبل من معهودا يكن مل حنو على  الثمانينات من الثاين النصف يف عنه النامجة املشكالت و بالفساد الدويل االهتمام ازداد كما   
 أهم من الرشوة جرمية تعترب ،وإفريقيا مشال و األوسط الشرق دول يف التنمية على للفساد السلبية االجتماعية و االقتصادية اآلثار تعاظم اىل

 يف بأمانة يشارك له،لكي أوكلت اليت الثقة و برتاهته مساس من عليه تنطوي ملا العام املوظف يرتكبها اليت اجلرائم أخطر ومن الفساد مظاهر
  .بانتظام املختلفة بوظائفها للنهوض العامة املرافق تسيري

 العوامل من جمموعة تفاعل بسبب مستمر ازدياد يف اجلرمية هذه ارتكاب معدالت أن إال الرشوة جرمية مواجهة يف املبذولة اجلهود رغم و   
  .اإلدارية و السياسية و االجتماعية و االقتصادية

 هذه و بدوا والدميقراطية التنمية تتحقق أن ميكن ال املفاهيم من جمموعة تتضمن االقتصادية للتنمية األساسية الشروط أن معلوم هو كما و    
 املشكالت تزداد و الفساد يستفحل املفاهيم هذه غياب ظل يف و -الصاحل أو اجليد احلكم-احلكم حسن و املساءلة و الشفافية هي املفاهيم
  . مكافحته تستحيل و عنه النامجة

  :التايل التساؤل على اإلجابة الورقة هذه ثنايا خالل من سنحاول و
 التنمية؟ يف أساسي دور الرشوة و الفساد حماربة و احلوكمة حتتل هل                           

  :التالية النقاط خالل من املوضوع دراسة سيتم به املرتبطة األهداف و املوضوع لطبيعة نظرا و
  الشركات حوكمة: أوال
  واإلداري املايل الفساد: ثانيا
  احلوكمة مفهوم تطبيق خالل من اإلداري و املايل الفساد مواجهة: ثالثا
  الرشوة و الفساد مؤشرات: رابعا

  التنمية على تأثريمها و الفساد و احلوكمة:خامسا
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  الشركات حوكمة: أوال
 احلوكمة تعريف .1

 إىل ترجم والذي"  Corporate Gouvernance"ملصطلح ترمجة أو حمدد تعريف حول الباحثني اتفاق عدم إىل الدراسات تشري
 أو الرشيدة اإلدارة تسميتها اآلخر البعض ويرى حوكمة تسميتها البعض يرى حيث" Gouvernement d’entreprise" الفرنسية
  .احلاكمة اإلجراءات تسميتها آخرون ويرى احلكيمة اإلدارة

 التقريرات على تصادق اليت احلسابات مراجعي إضافة كذلك وميكن الشركة وإدارة ،املسامهني اإلدارة جملس بني العالقة: تعين فاحلوكمة
    1.التصنيف ووكاالت الرقابية والسلطات السنوية
 أو السياسي الصعيد على سواء احلكومية لألعمال جيد تسيري اجل من الدولة جانب من السلطة ممارسة كيفية أا على كذلك تعريفها وميكن

 املؤسسات(  االجتماعية املؤسسات مع عالقتهم و الدولة  مؤسسات دراسة إىل دف اجلانب هذا من احلوكمة ، اإلداري أو االقتصادي
    2).العمالية السياسية،النقابات املدين،األحزاب اتمع مجعيات االقتصادية،

 : ختصنيامل بعض طرف من مةوكاحل تعريف .2
 حماسبة و الشفافية و  العدالة حول تدور اليت املمارسات بأا (J. Wolfenson) السابق الدويل البنك رئيس عرفها قد

  3.املسئولني
 للقوانني نظام تعين واليت" gouvernement d’entreprise" املصطلح له تعود الذي و) GOMEZ( عرفها كما

   4"األوامر ويعطيهم أعماهلم يف النظام يضع أنه حيث جانبني من  االجتماعية القطاعات عمل تنظم اليت واإلجراءات
 حلوكمة املالية اجلوانب عن )Cadbury بتقرير الشهري( 1992 تقرير يف Sir Adrian Cadbury يشرح كما

 ودور شركاا، حوكمة عن املسئولة اإلدارة جمالس الشركات، به وتراقب تدار الذي النظام هو الشركات حوكمة":الشركات
 إن .مكانه ويف مالئم حوكمة هيكل هناك أن من واملراجعني،والتأكد اإلدارة جملس أعضاء انتخاب هو احلوكمة يف املسامهني
 ورفع العمل، إدارة ومراقبة األهداف، هذه حتقق اليت القيادات وتوفري ، للشركة اإلستراتيجية األهداف وضع تتضمن الس مسئولية
 أعضاء املسامهني ملصلحة ويعمل واللوائح، بالقوانني يلتزم اإلدارة جملس أن من والتأكد واليتهم،  فترة أثناء للمسامهني التقارير
  5".العامة اجلمعية
   احلوكمة أهداف .3

 وتضارب الغش تقليل أو بتخفيف الكفيلة األنظمة وضعو املؤسسات أداء الكفاءة رفع حتقيق إىل األهداف خالل من احلوكمة تسعى   
 وحتديد واملسؤوليات احلقوق افةك توزيع حيدد هيكل ووضع املؤسسات تلك أداء على لرقابةل أنظمة ووضع املقبولة غري والتصرفات املصاحل
 مبا احلوكمة نظم تطبيق نتيجة حتقيقها ميكن اليت األهداف أمجال وميكن املؤسسة داخل العمل بسري املتعلقة واملخططات واإلجراءات القواعد
  6 : يأيت

 .املعنية للجهات املؤسسة إدارة مساءلة يف قاحل ومنح والعدالة الشفافية حتقيق •
 تفضيل يف السلطة استغالل من واحلد املختلفة الدولة مؤسسات مع املتعاملني مصاحل مراعاة مع العامة للملكية الالزمة احلماية حتقيق •

 .العامة املصلحة
 .ومستقلة فعالة رقابة لتحقيق وصالحيات واختصاصات مهام هلا تكون التنفيذية اإلدارة أعضاء خارج من األداء مراجعة فرصة حتقيق •
 .القومي الدخل يف مرتفعة منو معدالت وحتقيق االستثمار معدالت رفع يف يساهم مبا القومي االقتصاد أدارة يف الثقة زيادة •

  احلوكمة حمددات .4
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 تطبيقه، يتم خالله من اليت حمدداته عن الباحثني بني اتفاق شبه هناك أن إال الشركات، حوكمة ملفهوم دقيق حتديد يف االختالف رغم   
 يف و احملددات، هذه يوضح) 1( والشكل اخلارجية واحملددات  الداخلية احملددات: مها رئيسيتني جمموعتني إىل احملددات هذه تقسيم وميكن
  .فيه مشكوكا أمر يعترب مزاياه على احلصول و املفهوم هذا تطبيق فان العوامل تلك توافر عدم حالة

 للحوكمة والداخلية اخلارجية احملددات): 1( شكل
  

    الداخلية المحددات    الخارجية المحددات
         خاصة    تنظيمية

             
              
           

  
  

 يرفع        ويراقب يعين         
   إلى تقرير

  

              
             
    تقوم          
              
             

             
 والمجتمع االعالم، ووسائل الذاتية، االدارة وكيانات الخاص، القطاع عناصر إلى تشير الخاصة المؤسسات* 

 على الضوء وتلقي الشركات، مراقبة درجة من وترفع المعلومات، توافر عدم من تقلل التي الجهات وتلك. المدني
  .لإلدارة االنتهازي السلوك

 :االلكتروين املوقع على متاح مقال 7،ص 2007  جوان ،القومي االستثمار بنك .ومعايريها احلوكمة حمددات يوسف، حسن: املصدر          
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc  

                                    

  7:املثال سبيل على يشمل والذي للدولة، االستثماري املناخ يف عامة بصورة تتمثل اخلارجية احملددات أن الشكل من ويتبني

 اليت القوانني وأيضا باإلفالس املتعلقة والقوانني املال سوق وقوانني الشركات قوانني مثل األسواق عمل تنظم اليت واللوائح القوانني
 .االحتكار منع على تعمل واليت املنافسة تنظم

 املنافسة و التوسع على الشركات يشجع الذي املناسب بالشكل للمشروعات الالزم التمويل توفري يضم حبيث جيد مايل نظام وجود
 .الدولية

 دقة من والتحقق الشركات على الرقابة إحكام طريق عن وذلك والبورصات املال سوق هيئات مثل الرقابية واألجهزة اهليئات كفاءة
 .الشركات التزام عدم حالة يف هلا الفعلي والتطبيق املناسبة العقوبات وضع وأيضا تنشرها اليت واملعلومات البيانات وسالمة

 المساهمون
  :معايير

 المحاسبة
 المراجعة
 أخرى
 والقواعد القوانين

 المصالح أصحاب
 اإلدارة مجلس

  :المالي القطاع
 مساهمة قروض

 المال رأس في

  :*خاصة مؤسسات
  ومراجعون محاسبون
  محامون
  ائتماني تصنيف
  استثمار بنوك

  استشارات
  مالي تحليل
 المالي اإلعالم

  :األسواق
 األسواق تنافسية
 أجنبي استثمار
 الرقابة مباشر
 الشركات  على

 اإلدارة

 الوظائف

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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 تضمن واليت واألخالقية واملهنية السلوكية بالنواحي أعضائها التزام ضمان يف) الشكل يف اخلاصة املؤسسات( احلكومية غري املؤسسات دور
 وتقلل املؤسسات تسيري حبسن تم اليت والقواعد القوانني تنفيذ يضمن وجودها أن يف اخلارجية احملددات أمهية وترجع  بكفاءة األسواق عمل
  .للمؤسسة اخلاص والعائد االجتماعي العائد وبني جهة، من املصاحل أصحاب بني والرتاعات التعارض من
 املؤسسة داخل السلطات وتوزيع القرارات اختاذ كيفية حتدد اليت واألسس القواعد إىل تشري وهي: 8الداخلية احملددات وهي الثانية اموعة أما
 املصاحل تضارب من احلد إىل أخرى ناحية من وتطبيقها ، ناحية من توافرها يؤدي واليت التنفيذيني، واملدرين اإلدارة وجملس العامة اجلمعية بني

  .الطويل املدى على املستثمرين  مصاحل حتقيق إىل يؤدي بل األطراف، خمتلف بني الرتاعات من والتقليل
  واإلداري املايل الفساد: ثانيا

 :الفساد تعريف .1
 اخلبز فسد و مخج،  إذا التمر فسد يقال :التغري على للداللة  يستعمل كما الصالح يناقض ما على العربية يف الفساد يطلق :ي اللغو التعريف  .أ 

 .عفن إذا
 :يشمل  )اجلزائري  ( القانوين التعريف  .ب 

 أو واجباته من بعمل ليقوم مستحقة غري ملزية منح أو عرض أو وعد :األجانب و اجلزائريني اخلواص أو العموميني املوظفني رشوة  •
 .عنه ليمتنع

 .العمومية الصفقات جمال يف املربرة غري االمتيازات  •
 .اخلاصة أو العمومية املمتلكات اختالس  •
 .الرسم و الضريبة يف القانوين غري التخفيض أو إعفاء  •
 .استعماله إساءة أو النفوذ استغالل  •
 .ا الكاذب التصريح أو باملمتلكات التصريح عدم  •
 .املالية ذمته على طرأت معتربة لزيادة معقول مربر تقدمي العمومي املوظف إمكان عدم :املشروع غري اإلثراء  •
 .العمومي املوظف مبهام صلة هلا معاملة أو إجراء سري يف تؤثر اليت :اهلدايا تلقي  •
 .السياسية ألحزاب اخلفي التمويل  •
 9.قانونا ارمة املالية العائدات تبييض •
 احلكومية غري و احلكومية املنظمات من املختصة اجلهات و املختصني و اخلرباء اختلف لقد: املختصة اجلهات و املختصني بعض تعريف  .ج 

 :الفساد تعريف يف منهم الكثري اجتهد لذلك و الفساد لظاهرة تعريف اعطاء يف
 ".خاصة مكاسب لتحقيق السلطة استخدام إساءة هو " أنه على 1993 عام تأسست اليت الدولية الشفافية منظمة عرفته فقد •
 10 .خاصة مصاحل لتحقيق العام النفوذ استخدام سوء هو الفساد بأن االجتماعية العلوم موسوعة تعريف •
 اخلاص و العام  القطاعني ويف احلكومة يف املسؤولني و املوظفني اىل املباشرة العمولة أو رشوة دفع"  أنه على الدويل البنك عرفه  •

 ".الصفقات عقد لتسهيل
 اىل منها الثالث الفصل يف تطرقت لكنها و مباشرة بصورة الفساد تعريف اىل تتطرق مل فإا الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية أما  •

 ميكن و الذكر األنفة االتفاقية يف 25 اىل 15 من املواد يف الفساد حاالت اىل اشارت أو حددت حيث القانون انفاذ و التجرمي
 11:باآليت حصرها
ü الوطنيني العموميني املوظفني رشوة. 
ü العمومية الدولية املؤسسات موظفي و األجانب العموميني املوظفني رشوة. 
ü عمومي موظف قبل من آخر بشكل تسريبها أو تبديدها أو املمتلكات اختالس. 
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ü بالنفوذ املتاجرة. 
ü الوظائف استغالل اساءة. 
ü املشروع غري اإلثراء. 
ü اخلاص القطاع يف الرشوة. 
ü اخلاص القطاع يف املمتلكات اختالس. 
ü اإلخفاء اإلجرامية العائدات غسل. 
ü العدالة سري اعاقة.  

  12:وهي األحيان من كثري يف ومتداخلة متشاة وهي الفساد ظاهرة عن تعرب اليت السلوكيات من جمموعة وهناك   
 الدول من كثري يف منتشرة وهي املهنة، ألصول خمالف  عمل  تنفيذ اجل من أخرى منافع أية أو أموال على احلصول أي: الرشوة §

 .النامية والدول الغربية
 وهي هلا مستحقني يكونوا أن دون منطقة أو عائلة أو حزب مثل  الشخص هلا ينتمي جهة أو فرد لصاحل أعمال تنفيذ أي:احملسوبية §

 .عام بشكل العربية  الدول يف منتشرة
 .معينة مصاحل على للحصول حق بغري اخلدمة يف أخرى على جهة تفضيل أي: احملاباة §
 ألسباب معني منصب يف شخص تعيني مثل الالزمة والكفاءة العمل بأصول االلتزام دون مجاعة أو ما فرد لصاحل التدخل أي: الواسطة §

 . العريب العامل يف كثريا منتشرة وهي كفء غري كونه رغم احلزيب االنتماء أو بالقرابة تتعلق
 .خمتلفة مسميات حتت سري بشكل حق وجه غري من ا والتصرف الدولة أموال على احلصول أي: العام املال ب §
  .بالفساد املتصف الشخص بوظيفة مرتبطة مصاحل تنفيذ مقابل اتمع يف معني طرف من أموال على احلصول أي: االبتزاز §

 غري بطريقة إضايف دخل على احلصول املوظف به حياول كسلوك انتشارا الفساد صور أكثر باعتبارها الرشوة جرمية على التركيز سيتم و
  .ا املكلف وظيفته من املستمد نفوذه ذلك يف ،مستغال مشروعة

 :الرشوة .2
  : الرشوة تعريف  .أ 

  :مها شخصني بني اتفاق وهي له، املخولة السلطات يستغل أو بوظيفته يتاجر عندما عامة صفة ذو شخص أو عام موظف يرتكبه فعل هي   
Ø يسمى و وظيفته أعمال من عمل عن امتناعه أو بعمل قيامه مقابل به وعدا أو مقابال يقبل أو يطلب مستخدم أو موظف 

 .مرتشيا
Ø 13 .يطلبه ما أداء قبل اذا مصلحة صاحب 

 غري بعمل للقيام كحافز شخص، أى من أخرى ميزات أى أو مكافأة، أو بدل أو قرض أو هدية أى قبول أو عرض  أا على تعرف كما
 .14ا يعمل الىت للمنشأة األمانة خيانة أو قانوىن غري أو شريف
 :الرشوة جرمية يف العربة  .ب 

 كان لو و وظيفته بأعمال العبث منتويا صحيحا قبوال عليه عرض ما املوظف قبل مىت الرشوة اآلخر،وتقع الطرف بسلوك ال املوظف بسلوك   
 حياول من على القبض ليسهل بالقبول تظاهر لو كما قبوله يف جاد املوظف يكن مل اذا الرشوة تقع ال و عرضه يف جاد غري اآلخر الطرف
  15.الرشوة عرض جبرمية متلبسا ارتشاؤه

  16:الرشوة جرمية أركان  .ج 
  : أركان ثالثة على الرشوة جرمية تقوم

  .حكمه يف يعدون ممن أو عاما موظفا يكون أن يتعني إذ للمرتشي اخلاصة بالصفة يتعلق األول
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  . األخذ أو القبول أو الطلب وهو: املادي والركن
  .اجلنائي القصد أو املعنوي والركن

 :الرشوة و صوره بني التفاعل و الفساد خصائص .3
 :باآليت الرشوة و الفساد ظاهرة تفشي أسباب أهم إمجال ميكن :الرشوة و الفساد أسباب  .أ 

v  تمع أفراد لدى والدينية الثقافية القيم وضعف واجلهل الفقر انتشارا . 
v  اإلدارية احلاكمية وضعف السلطات بني املتوازن الفصل مببدأ االلتزام عدم. 
v تمع الدولة يف واخلاصة العامة الرقابية األجهزة مهنية تدينوا. 
v املدروسة وغري املفاجئة واالجتماعية واالقتصادية السياسية التحوالت. 
v الناجعة والعالجية الوقائية اإلجراءات باختاذ والتردد السياسية اإلرادة ضعف. 
v  الكرمية واحلياة العيش متطلبات تلبية على القدرة وعدم واخلاص العام القطاع يف العاملني رواتب تدين. 
v املهمة واملعلومات البيانات إىل بالوصول السماح وعدم اإلعالم حرية تقييد. 
v  تمع مؤسسات احنيازالرقايب دورها وضعف املدين ا. 
v غري من اجلديدة واملشاريع الصفقات تنفيذ على احلصول لضمان املبتكرة واإلغواء األغراء لوسائل األجنبية الشركات استخدام 

 17 .حق وجه
v  تمعات هلا تتعرض اليت االقتصادية األزماتالطلب تزايد و واملواد السلع عرض قلة إىل تؤدي الكوارث و احلروب بسبب ا 

 يتم اليت التعسفية اإلجراءات و القوانني لتجاوز الرشوة و التحايل اىل السوداء،باإلضافة السوق ظهور من ذلك يستتبعه ما و عليها
 . االستثنائية الظروف ظل يف فرضها
v  ذلك يتم و فيها املتهمني برباءة سلفا متعهدين جدا كبرية مبالغ الرشوة و الفساد قضايا عن الدفاع بتويل احملامني بعض قيام 

 .يصدروا اليت األحكام خالل من سلطام ميارسون الذين القضاة بعض مع بالتواطؤ
v  18.الشفافية و املساءلة آلية غياب 

 بالغا سلبيا تأثريا متارس اليت االقتصادية اجلرائم من و الفساد مظاهر أبرز من الرشوة تعد: للرشوة االجتماعية و االقتصادية اآلثار  .ب 
 .والسياسية واالجتماعية االقتصادية النواحي كافة من اتمع على

  19:يلي فيما اآلثار تلك تتمثل و:  للرشوة االقتصادية اآلثار: 1- ب          
 املنوط و التنظيمات خارج والعدالة الضبط أجهزة على كذا التنظيمات،و داخل التفتيش و املتابعة و املراقبة أجهزة على الدولة تنفقه ما •

 .الرشوة قضايا ضبط و متابعة ا
 و الفردي دخله من جلزء اقتطاع من الرشوة مبلغ ميثله ملا مصاحله إلاء الرشوة يدفع الذي للشخص بالنسبة املباشر االقتصادي الضرر •

 .الطبيعي حقه على الشخص حصول لضمان أو اجراءات تسهيل بغرض الرشوة دافع كان اذا ما حالة يف ذلك
 فيما الضرر هذا الرشوة،ويتمثل على ا العاملني حيصل اليت العامة املرافق أو اإلدارية اجلهات أو للتنظيمات بالنسبة اإلقتصادي الضرر  •

 :يلي
ü  املطروح الشيء قيمة من أقل عطاءات على حصوهلم و العمالء من رشوة تقدمي حالة يف اجلهات تلك تتحملها اليت اخلسائر 

 . املوضوعة املواصفات و للشروط باملخالفة متعهدين أو موردين على مناقصات أو مزادات إلرساء أو للعطاء
ü  يف الضرر هذا يتمثل و الرشوة، طريق عن معينة بوظيفة األفراد أحد التحاق حالة يف اإلدارات و املصاحل تتحملها اليت اخلسائر 

 .الرشوة بطريق التحق أنه ذلك العمل يف حيدته و أمانته عدم بسبب ،أو لإلدارة الوظيفية الكفاية ضعف
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ü  ا مرتشني أفراد ضبط يتم اليت اجلهات تتحملها اليت اخلسائر اعدادها مت انتاجية طاقات فقد بسبب وذلك للعدالة، تقدميهم و 
 .تدريبها و

  :للرشوة االجتماعية اآلثار 2-ب       
 تلقن أا الرشوة يف ما أخطر أن كما ، الوطنية للثروة ظلما أشد توزيع إىل باستمرار الرشوة وتؤدي أدت واخللقي االجتماعي الصعيد على   

 حقوق سرقة على املستندة الطفيلية الرتاعات قدر من وترفع والرتاهة واإلنتاج العمل قيمة من حتط قاسية دروسا مستمر يومي وبشكل اتمع
  20.وتعطلها  وبها املواطنني

  21:يلي فيما اآلثار أهم تلخيص ميكن كما
v تمع يف والفساد الظلم انتشارا .   
v تمع أفراد بني والكراهية احلقد تولدواإليذاء القتل إىل أدى ولو بنفسه حقه يأخذ وأن باالنتقام يفكر البعض أن درجة إىل ا.   
v تمع أفراد بني والتعاون واأللفة املودة انعداماملشروع والدخل باحلالل االكتفاء وعدم االخالق وتدهور اجلماعة بتماسك واإلخالل ا 

   .االجتماعية واآلداب العام النظام وانتهاك
v املكان يف املناسب الرجل وهو" املعاصرة جمتمعاتنا ترفعه الذي الشعار تكذيب إىل يؤدي وأن بد ال اإلداري والفساد الرشوة شيوع إن 

 واملسابقات االمتحان يف وينجح ، أمانته وفسدت كفاءته قلت من املناصب يف ويعني وتشترى تباع الوظائف كانت فإذا"املناسب
   . يائسة حالة اتمع عن يضفي مما املسؤوليات محل عن عاجزاً كان من الشهادات وحيمل أهليته ضعفت من واالنتخابات

v والنظام القانون فاعلية فقدان إىل يؤدي الرشوة شيوع إن .  
v  جمتمعاتنا منها تعاين اليت والضياع التخلف حالة تثبيت على املساعدة العوامل أخطر من والفساد الرشوة شيوع إن. 

 فيما خاصة اإلداري التنظيم داخل بالرشوة عالقة له اإلداري الرشوة،فالفساد و اإلداري الفساد بني مزدوجة عالقة وجود اىل اإلشارة جتدر 
 للفساد قيادية،كذلك مناصب على احلصول و املكافآت الترقية،وصرف ملواقف بالنسبة ذلك و إداريني موظفني و عمال من به بالعاملني يتعلق

 ما اإلدارية املعوقات من جيد الذي و التنظيم مع يتعامل الذي اجلمهور مع وذلك ، اإلداري التنظيم خارج بالرشوة أيضا عالقة اإلداري
  .بسهولة أعماهلم إلجناز رشاوى لتقدمي يدفعهم

 مظاهر تسود وحيث  احملسوبية تنتشر حيث و والسرقات االختالسات تنتشر حيث ترتفع الرشوة نسب أن يالحظ أمر،فانه من يكن ومهما   
  22. املختلفة باالحنرافات املتعلقة األسرار إفشاء عدم و التستر و السرية
  احلوكمة مفهوم تطبيق خالل من اإلداري و املايل الفساد مواجهة: ثالثا
  :واملايل اإلداري الفساد مواجهة ةتيجيإسترا .1
 وأسلوب ثقافة  هي بل الشركة، إلدارة املوضوعة واإلجراءات القواعد من جمموعة احترام فقط  یعين ال الشركات، حوكمة  مفهوم إن   

 القانون تتجاوز اليت واملمارسات األعمال من الكثیر  هناك أن وباعتبار .معها واملتعاملین ومدیرها الشركة مالكي بین العالقة لضبط
 األعمال لضبط صارمة قواعد من تتضمنها وما حةيالصح السوق اتياقتصاد خمالفة شاا من واليت الشركة إدارة يف الواجبة والقواعد

 للفساد ةياألساس الدعامة  هم والرشوة واخلداع الغش یعترب كما .واملسامهني املستثمرین ومحایة الوطين االقتصاد حلمایة واملعامالت
 اإلداري الفساد ملواجهة ةيجيإسترات وضع بجي ذلك اجل ومن الشركات يف یحصل الذي الغش  هذا اكتشاف جبيف املايل و اإلداري
 .الشركات يف احلاصل واملايل

 23:التالیة العناصر من ةيجياإلسترات هذه وتتكون
 مستمرة؛ بصفة العمال بيأسال مييوتق وقراطيريالب األداء حماربة ،احلكوميةاهليئات  إصالح •
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 ةياحلكوم اهليئات قدرات ةيتقو بالتايل التدریب، برامج خالل من ومؤهالم خربام مستوى ورفع العاملین قدرات كفاءة ادةيز •
 ة؛يذيوالتنف ةيواإلدار

 ؛نيالقوان ذيتنف اجل من اإلمكانات عيمج ريوتوف القضائي النظام نيحتس •
 واللوائح نيالقوان من ريالكث إصالح تطلبي الشركات حوكمة مبادئ تطبیق أن حیث الشركات، حوكمة ذيلتنف اتيآل وضع •

 ا؛ املعمول
 من جزءا  وجعلهم الشركة أهداف قيلتحق املصاحل أصحاب نيب العالقة زيتعز من بد ال ذلك ولتحقیق العمل يف والعدالة الرتاهة •

 ة؛يتنافس زةيم للشركة عطيي املصاحل وأصحاب منيھاملسا جتاه احملاسبة وقبول ةياملسؤول أن كما املدى، لةيطو الشركة ةيجيإسترات
 االقتصاد؛ تطویر يف يسامهان لآلخر مرادف كالمها الن واخلاصة العامة الشركات يف الشركات حوكمة ممارسة  •
 املعلومات توفر مةيالسل ريالتقار أن كما ة،ياملال اإلدارة كفاءة دعمي مةيالسل ةياحملاسب يرياملعا إتباع أن ثيح ةيالدول ةياحملاسب يرياملعا إتباع •

 هذه مثل وقبول واستعمال ، موحدة ةيدول ةيحماسب يريمعا وضع مت ذلك وألجل ة،ياالستثمار القرارات اختاذ يف تساعد واليت ةيوياحل
 اجلودة ادةيز وبالتايل ةيالدول املعامالت يف ةيوالشفاف املرونة من نوع وإضفاء ةياملال القدرات ادةيز إىل ؤديي أن كنمي الواحدة يرياملعا
 ضمان يف ةيسيالرئ األدوات إحدى عتربي الذي املساءلة مفهوم ةياملال احملاسبة استخدام عن ونتج .ةياملال ريالتقار وسالمة ةيالعال

 .مةيالسل احلوكمة
 :النطاق واسعة احلوكمة إصالحات من كجزء الرشوة مكافحة .2

 يوجد املنطقة مستوى على حىت ولكن العامل، حول بالفعل موجودة نزاعات أفريقيا ومشال األوسط الشرق ىف الرشوة مشكلة تعكس   
 إىل أفريقيا ومشال األوسط  الشرق دول تقسيم ميكن(CPI) 2006 لعام للفساد الدولية الشفافية منظمة ملؤشر فوفًقا .اختالف درجات
 180 بني من( األوائل اخلمسني إىل الثالثني من املراكز واحتلت نسبيا معقولة نتيجة على اخلليج دول وأغلب األردن حصلت .فئات ثالث
 اجلزائر، من كل الثانية الفئة وتضم .وتايوان إفريقيا جنوب ودولة وايطاليا وار، كوستاريكا، الفئة هذه ىف تقع الىت الدول ومن ،)دولة

 ورومانيا واهلند والصني الربازيل وتضم التسعني، إىل الستني من املراكز الفئة هذه وحتتل وتونس السعودية، واملغرب، لبنان، و والكويت،
 واملائة املائة املركز بني ما مجيعها وتقع واليمن وسوريا والعراق، وإيران مصر، الفئة هذه وتضم املنطقة، ىف املؤديني أسوء يأتى وأخريا .وتايالند

 .فقط والصومال ماينمار من فسادا أقل وهى 178 املركز ىف العراق وتأتى والثمانيني
 الشرق دول حتقق للحوكمة، العاملية الدوىل البنك ملؤشرات وفًقا .املنطقة ىف أمهية احلوكمة مشاكل أكثر الفساد صورة تعكس ال قد     

 تتعلق اليت و ذاا الضعف نقاط ىف مجيعها تشترك حيث دخوهلا، ملعدالت بالنسبة ملحوظ بشكل املتوقع من أقل نتائج أفريقيا ومشال األوسط
 دول كل ان حيث واالقتصادية، السياسية املنطقة نظم طبيعة ىف متأصلة تلك الضعف نقاط وتعد .العامة باملساءلة يتعلق ما وخاصة باحلوكمة،

 على مباشر غري أو مباشر بشكل اقتصاديا تعتمد تقريبا املنطقة دول كل ان كما .ما بدرجة استبدادية أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة
  النفط على املنطقة دول اعتماد يرجع .وطيدة صلة الثروة ههذ ووفرة املنطقة ىف الدميقراطية نقص بني الصلة اعتبار املمكن من لذلك النفط،
 كبري بشكل الدولة، خلزائن مباشرا تذهب الىت القومية، للدخول اهلائلة التدفقات سامهت  حيث واالقتصادية، السياسية نظمها أمناط جوهر إىل
 طريقة ىف أيضا ولكن أفريقيا، ومشال األوسط الشرق لدول االقتصادية النظم إدارة بأسلوب يتعلق فيما فقط ليس .واملساءلة الشفافية نقص ىف

 يتحول وهكذا .والتمثيل الضرائب نظامى كبري بشكل تضعف ماضية عقود إىل تعود اليت السياسية النظم هذه .السياسية النظم هذه عمل
 عليه املتعارف باملعىن الفساد بني التمييز الصعب من وجيعل للفاسد، الطريق ميهد السلوك وهذا زبائن، إىل دولة مواطنني من احمللني السكان
 وكل البالد أن املثال، سبيل على أفريقيا ومشال األوسط الشرق دول بعض وأعراف قوانني تقضى .مبهمة قوانينه الن ذاته، النظام وكبوات
 أكثر ليست العادي للمواطن اخلاصة امللكية وجعل والعامة، اخلاصة املوارد خلط الطبيعي من يصبح وبالتايل للحاكم، ملكا الطبيعية مواردها

 السياسية للمؤسسات نتيجة أفريقيا، ومشال األوسط الشرق ىف الواضحة احلوكمة فجوة تعد لذلك.  لرتواته ختضع احلاكم من منحة من
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 بتداخل حتميا يظهر الذي اهليكلي والفساد السوق، واقتصاد الدميقراطية التنمية وتقمع احلاكمة والُنخب الدولة أولوية تقدس الىت واالقتصادية
  .وضوحا تلك احلكومة فجوة مظاهر أكثر من هو عيوب ا الىت واالقتصادية السياسية اهلياكل

 الرشوة مكافحة لقضية  يكون أن حيبذ بل  يكون أن املمكن من ولكن صعبة، مهمة مؤسساا وإصالح الدول تراث معاجلة وقضية    
 آليات وضع فإن ولذلك .مشوال األكثر احلوكمة إصالحات جوهر هى التحديد وجه على الفساد من باحلد املعنية اإلصالحات الن األولوية،
 تثبت حيث قصوى، أمهية يكتسب املنطقة، دول يف واخلاص العام القطاعني يف أفضل حوكمة مستوى حتقيق أجل من الرشوة ملكافحة

 أربع يعادل مبا القومي عائدها ترفع أن تستطيع ا، احلوكمة حتسني على وتعمل الفساد، لقضية تتطرق اليت الدول أن العاملية الدراسات
 على العمل خالل من أفريقيا، ومشال األوسط الشرق ىف حتقيقه املمكن من احلوكمة بفاعلية املتعلق الشق هذا البعيد، املدى على أضعاف
  24.بناء حوار ىف املدىن اتمع ومنظمات احلكومات وباشتراك بالرشوة، يتعلق فيما اخلاص القطاع أداء حتسني
  الرشوة و الفساد مؤشرات: رابعا
 العربية الدول أداء مستوى تدىن العربية الدول يف الفساد و اجليد احلكم حول 25 الدولية الشفافية منظمة و الدويل البنك إحصائيات تؤكد كما
 ألداء مشابه الدويل للبنك طبقا ، الداخلية املساءلة جمال يف إفريقيا مشال و األوسط الشرق دول فأداء األخرى، بالدول مقارنة االني هذين يف

 األخرى الدول أداء عن كبري بشكل متأخر اخلارجية املساءلة جمال يف املنطقة أداء لكن التنمية،و و الدخل مستويات فيها تتقارب أخرى دول
  26.اخلارجية املساءلة جمال يف خاص بشكل للنفط املنتجة العربية الدول أداء ختلف اىل أيضا الدويل البنك احصاءات تشري و

  201127 الفساد مدركات مؤشرات) : 1(اجلدول رقم 
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672012 

 
 

 جاء و العربية الدول ببقية الفساد،مقارنة مدركات مؤشر على نسبيا عالية درجات على حظيت  اخلليج دول أن السابق اجلدول من يتضح و
 اجلدول يف يلي كما األسوء إىل األحسن من 2011 عام عن الفساد مدركات مؤشرات على دولة 182 بني من العربية الدول ترتيب
  .السابق

 البريوقراطية، اإلجراءات كثافة أمهها أسباب، عدة اىل الشفافية هليئة طبقا الفساد مدركات مؤشر على العربية الدول أداء ضعف يرجع و
 تضعها اليت القيود تعرقل كما.األموال غسيل و االختالسات و العام، القطاع ادارة سوء و املوارد وإهدار العامة، اإلدارات يف الرشوة وانتشار

  .الفساد ممارسات عن الكشف على قدرما من املدين اتمع منظمات و اإلعالم على املنطقة يف احلكومات
  :االقتصادية التنمية على تأثريمها و الفساد و احلوكمة:خامسا

 العمل خالل من الدول مجيع إليه تسعى هدفاً تعد حيث النامي أو املتقدم العامل مستوى علي جمتمعياً بعداً االقتصادية التنمية لقضية
 الدول أما ،انكماش أو تضخم حدوث دون الكامل التوظف البعيد املدى علي للمجتمع يتحقق حىت التنمية من مناسب مبعدل االحتفاظ علي

 يف آماله وحتقيق باملواطن واالرتقاء البطالة من احلد أي...  احلقيقي القومي الدخل يف النمو معدالت زيادة هو التنمية من اهلدف فان النامية
  .وطنه تقدم يف مسامهاً صاحلاً إنساناً منه جيعل ما وكل واالجتماعية والتعليمية الصحية للمعايري وفقاً كرمية حياة

  :   أهدافها أهم و االقتصادية التنمية .1
  28: وهى) رئيسية مكونات( رئيسية قيم ثالث حيتوى الذي التنمية مفهوم حتديد ىف االقتصاديون خيتلف

 الفقر دائرة من اإلنسان خيرج ما وكل مسكن/  عالج/ مأكل/ تعلم( لإلنسان األساسية احلاجات توفري وتتضمن احلياة مقومات توفر  -
  . والتخلف

  .احلياة متطلبات لتلبية نفسه على االعتماد خالل من لذاته اإلنسان احترام  -
 اإلحساس لديهم يكون حبيث للمواطنني الدولة توفرمها ومساواة عدل هناك يكن مل ما التنمية قضية فهم ميكن ال الصدد هذا وىف احلرية  -

  . االختيار ىف حقهم مع وآرائهم ذام عن التعبري على بالقدرة
  :  االقتصادية التنمية أهداف
 قطاع لصاحل القومى االقتصاد هيكل تركيبة تعديل مع الداخلية الفجوة وتقليل اإلنسان معيشة مبستوى واالرتقاء القومي الدخل زيادة يف تتمثل

 اقتصاديات يف تتمثل اليت  األساسية اخلصائص عن الناجتـة للمشكالت عالج مبثابة األمر واقع يف هي األهداف وتلك والتجارة الصناعة
  29: أا وهى الفقرية الدول

  .للنفاد قابل وبعضها األولية للمواد منتجة دول -
  .املواليد معدالت وارتفاع سكانية ضغوطا تواجه -
   التحتية بالبنية خاصة االستثمارات لضعف نظرا تطويرها يتم مل طبيعية موارد متتلك -
  .املدخرات نقص بسبب الرأمسايل التراكم ضعف نتيجة املال رأس ىف العجز -
  .العاملية االقتصادية بالدورات وتأثرها االقتصادي للتقلب عرضة الدول هذه جيعل مما صاحلها لغري التجارى التبادل معدالت ميل -
 وانتشار اإلنتاجية وضعف االقتصادية القطاعات ىف العاملني توزيع وسوء الدخول مستوى اخنفاض حيث من اتمع ألفراد البنائى اخللل -

  .لالحتكار الكاحبة القوانني غياب ىف السوق آليات واختالل الشفافية وعدم اإلداري الفساد
  :االقتصادية التنمية نوعية على وكمةاحل أثر .2

 تعمل كما األسواق بني الشركات تنافس ودعم االقتصادية املوارد استخدام كفاءة على كبري بشكل تعمل الشركات حوكمة أن شك ال    
  .الشركة منو لتعزيز) والعاملي احمللي التمويل( األموال مصادر من املزيد جذب على احلوكمة

  ...... املالية األزمات يف الوقوع وجتنب االقتصادية التنمية حتقيق يف الشركات حوكمة أمهية على) winkler( أكد اال هذا ويف
  30.العاملية املال أسواق يف الشركات تنافسية اىل باإلضافة األسهم محلة حقوق ضمان على الشركات حوكمة تعمل كما
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 كبري بارتفاع مرتبطة دائما تكون شفافة حكومية مؤسسات لديها و تنافسية دولة كل أن العاملية، التجارب من العديد أثبتت لقد
 ، مرتفعا االقتصادي النمو يكون االستثمار، الدخل، من معني مستوى فعند هامة، اجتماعية اجنازات الوطنية،وكذا الثروة القومي، الدخل يف

 وعلى ، االستحقاقية على القائمة و الصرحية الفعالة، احلكومية املؤسسات ذات البلدان مجيع يف األفراد لدى احلياة مدى زيادة يف يساهم كما
  .بدقة حمدد و عادي تنظيمي و قانوين إطار

 اإلقتصادية التنمية على الفساد تأثري .3
 الدول، منو معدل إبطاء على تعمل الرشوة أن) (Mauro 1997 التنمية على الرشوة آثار حول الدراسات العديد بينت لقد  

  31:االقتصادي النمو على تؤثر أن للرشوة ميكن كيف تبني اليت األمثلة بعض وفيمايلي
  ).النساء مثل( للمجتمع اهلامة الشرائح استعمال سوء إىل باالضافة ،) Murphy et al 1991( القدرات و املواهب استعمال سوء -

 .) Mauro, Wei 1997( األجنبية و الداخلية االستثمارات مستوى اخنفاض -
 .)Johnson et al 1998( ،)أرضي حتت املوازي،( الرمسي غري االقتصاد ظهور و للمؤسسات املشوه النمو -
 .)Tanzi et Davoodi 1997(املادية التحتية البنية وتدهور العامة، االستثمارات و النفقات تشويه أو حتريف -
 .)Johnson et al 1998. (عام كصاحل احلق صدارة إىل الوصول و العامة االيرادات اخنفاض -
 .)Fisman et Gatti 2000( السيئة املركزية -
 االنتاج،االستثمارات،القطاع منو كذلك الشرطةى،وختفيض و القوانني تشتري اليت املفضلة املؤسسات بعض قبل من الدولة على السيطرة -

 ).Hellan et al 2000. (اخلاص
 32: كالتايل االقتصادية التنمية أسس كأحد الفقراء ،و العامة النفقات و االستثمارات من كل على الرشوة آثار ايضاح وميكن
  :االستثمارات مستوى اخنفاض 1.3

 أن ،و االستثمارات تشجع ال الرشوة أن األجنبية،حيث و الداخلية االستثمارات مستوى شديدة حبساسية ختفض الرشوة إن
 من مقاييس وضع بالرشوة امللموسة الدول من العديد تقترح االستثمار،حيث معدل من الرفع يستطيع ضعيف مستوى إىل الرشوة  اخنفاض

 االعتماد دون األجنبية االستثمارات من الكثري جلب الدول تستطيع الرشوة لالستثمار،فبمراقبة األصليني املواطنني و األجانب جذب أجل
  .الضريبية االعفاءات اجراءات

  : العامة النفقات ختصيص سوء 2.3
 ,Klitgaard1988( العامة األموال رؤوس ختصيص سوء إىل الظاهرة هذه آثار معامل أرجعوا الرشوة اقتصاد دراسة رواد بعض

Rose-Ackerman 1989,Tanzi et Davoodi1997(  يف العامة، االستثمارات من تزيد الرشوة أن كون بتقدير ،وقاموا 
 من العامة النفقات تشكيلة إىل كذلك الرشورة تسيئ كما امللتوين، املوظفني كبار قبل من لالحتكار امكانيات باملثل يشكل هذا أن قياس
 االستثمارات انتاجية من كذلك التخفيض و املادي األجهزة حتصيالت ربح يف  التدخل ،و بالتوظيف املرتبطة املناصب على االستيالء خالل

 ايرادات أقل يعرضون الصحة،ألم برامج من يشتكون املوظفون) الفساد( الرشوة نظام ففي. التحتية البنية جمال يف  العامة،خصوصا
  .الرسوم و الضرائب تغطية على الدولة قدرة اخنفاض إىل قياسا الضريبية االيدات ختفض أن للرشوة أيضا ميكن للوضعية،كما

  :  الفقراء على األثر 3.3
 امكانية أي للفقراء يكون ال الفقر،حيث على معتربا أثرا يترك ما االقتصادي، النمو معدالت تراجع على الرشوة وجود يعمل

  .التعليم و الصحة مثل االجتماعية للخدمات املكلف غري للوصول
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 إىل اللجوء على تنطوي أساليب الفقراء،واستخدام مساعدة مشاريع حساب على التحتية البنية استثمارات على تقضي والرشوة
 بدال احلماية عقود إىل اللجوء تفضل الرشوة و الفساد أنظمة أن ذلك من واألسوء حماربته، و الفقر من للحد الصغرية املؤسسات من االستفادة

  .املدن حنو الشركات موارد حتويل و الدخول توزيع تسيئ اليت السياسة:ريفية مدارس و عيادات بناء من
 اخنفاض:  مثل امليكانيزمات من العديد خالل من الفقر و املساواة عدم من تزيد الرشوة أن (Gupta et al) بني ولقد
 األحادي التقسيم تفضل للدراسة،سياسات عادل غري اللجوء االجتماعية، الربامج أل؟هداف فعالية األقل العالية،التوجيه النمو،الضرائب
  .الفقراء عليها يقبل اليت االستثمارات على الثقيلة املخاطر يف ارتفاع و االجتماعية النفقات لألصول،اخنفاض

 بشكل مرتبطة بأا يوضح) PNUD( للتنمية املتحدة األمم برنامج طرف من املنجز الفقر ظاهرة حتليل إن ذلك إىل باالضافة
  .اخلام الداخلي الناتج بعد حىت الرشوة، و احلوكمة مؤشرات خمتلف مع سليب

 جزء تقسم التايل اجلدول مصفوفة و كليا، الفهم بعيدة و ومعقدة خمتلفة الفقر على احلوكمة خالهلا من تؤثر اليت امليكانيزمات و
  .الفقر على امليكانيزمات خمتلف خالل من الرشوة تنتجها اليت املعقدة اآلثار هذه من

  عليها الرشوة تأثري و للفقر املباشرة األسباب مصفوفة: ) 2( رقم اجلدول

  DeBoeck Université Ed, La Banque Qualité De La CroisanceThomas et Autres,  Vinod ),:المصدر
Mondiale,Belgique,2002),P162.  

  
  

  33: منها االقتصادية التنمية على السلبية النتائج من العديد إىل يقود الفساد فإن وذا
ü احمللية األموال رؤوس وهروب ، اخلارجية االستثمارات جذب يف الفشل . 
ü العامة اخلزينة على للفساد الكبرية املادية والكلفة ، العامة التنموية باملشاريع الشخصية املصاحل تداخل بسبب املوارد هدر 

 . العامة اإليرادات هلدر كنتيجة
ü السياسي النظام مسعة لسوء كنتيجة األجنبية، املساعدات على احلصول يف الفشل. 
ü املناصب إشغال يف واحملابات احملسوبية وبروز التقدير لغياب نظرا االقتصادية الكفاءات هجرة.  

  للفقر املباشرة األسباب على الرشوة تؤثر خالهلا من اليت الطريقة  للفقر املباشرة األسباب
 ختصيص سوء من املستفيدة اموعات بعض قبل من املمارس الضغط بسبب صدقًا أقل مؤسسية/ اقتصادية سياسات -  النمو و االستثمارات اخنفاض

  .العامة االستثمارات/النفقات
   البشري املال لرأس ضعيف تراكم  -
 .املعينة الشركات بعض طرف من السياسات و للقوانني اختالس -
 .امللكية حقوق و) العدل( احلق أولوية احترام عدم -
 . اخلاص القطاع تنمية عوائق من العديد ختلق اليت احلوكمة سوء -
  

 العائدة التنمية عن الناجتة للفوائد ختفيض
  للفقراء

  .املوارد ختصيص و احلكومية للسياسات النخبة قبل من اختالس -
 .الفقراء و املتوسطة و الصغرية للمؤسسات املوجهة للرشاوي" للضرائب" تدرجيي اخنفاض -
 .االستثمارات و العامة النفقات تراجع -
  .للدخول عادل غري توزيع -

  .العدالة و التعليم الصحة، جمال الغذائية،يف اخلدمات نوعية على واحد آن يف مؤثرة عالية لضرائب مساوية رشوة -  العامة اخلدمات من املنخفضة االستفادة
  .اخلدمات بعض إىل الوصول على النخب بعض استيالء -

   البشري املال لرأس ضعيف تراكم -  التعليم و الصحة خدمات ندرة
  الصحة عالجات التعليم،و و الدراسة نوعية اخنفاض -



 

 
  

 
672012 

 
 

  :احلوكمة حتسني و الرشوة حملاربة  اجلوانب متعددة استراجتية. 4
 عليهما؟ للتأثري البديلة الربامج خمتلف املايل،ماهي الفساد و اجليدة للحوكمة األساسية احملددات خالل من املستخلصة النتيجة

 املوظفني، و للسياسيني االدارية التواطئات و التعسفية االجراءات من حيد جمتمع يف التوازنات و الضوابط من نظاما يتطلب احلوكمة فتحسني
  34:على يعمل املواطنني،و مشاركة و التعبري حرية بتشجيع ويقوم

  الدولة، وظائف الحتكار متميزة ملؤسسات املتاحة االمكانيات ختفيض -
 احلق، و العدالة أولوية ضمان تقوية- -
 تفضل اليت املؤسسات لضبط يهدف نظام وضع الضروري من أنه الدولة وظائف اختالس حول احلالية الدراسات بينت كما -

 هلذه الزاوية حجر االستحقاقية على القائمة العامة اإلدارة متثل كما  املدين للمجتمع الفعالة املشاركة و املنافسة، ،احلرية، السوق اقتصاد
  .االستراجتية

 بإتباع يأتى وهذا احلدود أضيق ىف وحصرها الفساد مبحاربة وثيق ارتباط يرتبط مرتفعة تنمية أرقام إىل الوصول هدف أن كما
  :35اآلتى

Ø األعمال أصحاب مع تتعامل الىت األجهزة ىف العاملني أجور رفع. 
Ø القوانني ىف "جيوز" كلمة من واإلقالل املوظف تنفيذ على يعتمد ال للقانون واحد تفسري ووضع اإلجراءات وتسهيل تبسيط 

 .عدمه أو التنفيذ حق للموظف تعطى والىت
Ø اجلميع بني الفرص تكافئ مبدأ وتطبيق للحكومة الشراء إجراءات ىف الشفافية. 
Ø اخلدمات مقدمى املوظفني مجيع على احلازمة الرقابة. 
Ø رمة القوانني تطبيقللمجتمع الردع عنصر يؤخر مما سواء حدا على والصغار الكبار املوظفني على للرشوة ا. 
 الرشوة، حماربة و احلوكمة بتحسني تسمح اليت ، االصالحات -مفاتيح على القائمة االستراجتية يلخص يلخص املوايل الشكل و

 أقل حتديد الصعب من أنه كما التحديد، صعبة جد الرشوة على ممكن أثر أكرب لديها ليكون االصالحات هذه ترتيب و لدمج املثلى الطريقة و
 خالل من الدولة طرف من كليا حمتكرة تكون اليت الدول يف أنه إىل باالضافة دولة، بكل اخلاص الواقع يف تبنيها املمكن لالستراجتية التفاصيل
 أو السياسية اهلياكل نقص يف األساسي السبب احلوكمة سوء فيها  يكون اليت الدول عن خمتلفة استراجتية تتطلب املؤسسات بعض

 و معني سياسي وضع كل يواجهها اليت التغيريات أنواع حسب يكون احلوكمة اصالحات إطالق قبل للعالج اخلاصة األسئلة و.البريوقراطية
  ).   املعين بالبلد اخلاص االقتصادي و االجتماعي، ، السياسي الواقع حسب(  األولويات ترتيب حسب
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  .احلوكمة حتسني و الرشوة حملاربة  اجلوانب متعددة استراجتية:  )2( رقم الشكل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DeBoeck Université Ed, La Banque Qualité De La CroisanceThomas et Autres,  Vinod ),:المصدر
Mondiale,Belgique,2002),P169.  

  :السياسي االقتصاد

 .السياسيني القادة مسؤولية -
 .املسؤولني و القادة ارادة و التزام -
 .برملانية اصالحات -
 ..الدولة فساد و املصاحل جمموعات حماربة -

 األحزاب و الشركات تمويل اصالح -
 السياسية

  
     الرشوة مراقبة

 الحوكمة تحسين و

  :التشريعي و القانوني المجال
  .التشريعية السلطة استقاللية -
   المستحقة الوظائف في المحليين القضاة تعيين -
 لدى الطعن/  المنازاعات لتسوية البديلة اآلليات -

  .الحكومية غير المنظمات
 على المرفوعة الكبيرة القضايا في القانون تطبيق
  .الرشوة
  .القانوني و التشريعي االختالس تخفيض -

 

  :المالية المراقبة

 .والمناقصات التحصيل اجراءات اصالح -

 مراجعة أساس على المالي التسيير -
 .الحسابات

 أخالقي  أساس على القائم المؤسسات تسيير -
. 

 ..المالي القطاع تنظيمات -

 .الخزينة الميزانية،وتدعيم مراقبة -

 .اآللي اإلعالم و االنترنت إلى اللجوء -

  :المؤسساتي االصالح
 .الجمارك -

 .الشفافة الخوصصة -

 .الحكومي االصالح -

 .البلدية إصالح/الالمركزية -

  :  العمومي الوظيف
 .الغرامات و األجور إصالح -

 .  اإلدارة تنظيم إعادة -

 الشعب طرف من الممارسة الرقابة العامة، الحريات
  :المدني والمجتمع

 .المدني المجتمع مشاركة -
 .الصحافة حریة -
 التحقیقات/ اآللي االعالم/االعالم وسائل قوة -

 . التجریبیة
   البرلمان نشاطات متابعة -
 .الجماعي العمل و التحالفات تطویر -
 .النساء و المحلیة المجتمعات مشاركة -
 االستثمار شركات و الدولیة الوكاالت مسؤولیة -

  .المباشر األجنبي

  :االقتصادية السياسة
  المنافسة و جدد، متعاملين خول د القيود، رفع -
  الضرائب تبسيط -
  .العامة النفقات تشكيل و توجيه -
 و المالي واالنضباط الكلي االقتصاد استقرار -

   الضريبي
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    اخلامتة

 طرق خالل من شخصية ومزايا منافع كسب يف األخري هذا ويتمثل واملايل اإلداري الفساد خماطر من  التقليل هو احلوكمة ادوار أبرز من إن
  وتساهم ...الوساطة، الغش، الرشوة، :استعمال خالل من ذلك ويظهر املشروعة، بالطرق عليها احلصول ميكن كان ما مشروعة غري

 والتدقيق واخلدمات املنتجات منافسة الداخلي، التدقيق اإلدارة، جملس خالل من واملايل اإلداري الفساد خماطر من التقليص من احلوكمة
  .اخلارجي

 وتعد .الفعالة واحلوكمة القانون سيادة وتضعف املنافسة، وتشوه االقتصادى، النمو تعوق اليت املشاكل أخطر  من الفساد مشكلة تظل كما   
 ، للدول واالقتصادية السياسية النظم ىف تأصلت لو الضرر غاية ىف تصبح أن املمكن من والىت شيوعا الفساد أشكال أكثر من واحدة الرشوة

  .االقتصاد ومنو احلوكمة استدامة ملشاكل معاجلة من أساسيا جزًء الرشوة، وباألخص الفساد، حماربة تصبح أن جيب لذا
 نقص من مفرغة دائرة إىل ويتحول الفساد يتوطد وهكذا الضعيفة، احلوكمة نتاج يكون بدوره فانه ، الرشيدة احلوكمة الفساد يدمر وبينما

  :يلي فيما نوجزها اليت التوصيات بعض اقتراح ميكن سبق ما خالل من و.القرار صنع ىف واملسؤولية والعدالة واملساءلة الشفافية

ü  املسؤولية؛ مستويات مجيع على املساءلة ثقافة خلق جيب 
ü  احلكومية؛ األعمال ادارة يف الشفافية حتسني 
ü  العامة؛ اإلدارة أداء حتسني 
ü  القانون؛ سيادة تعزيز 
ü  تمع و املواطنني مشاركة تعزيزاحلكم؛ يف املدين ا 
ü  العمومية؛ األعمال ادارة يف ادراجها و العدالة تعزيز 
ü  اإلستراتيجية؛ الرؤيا حتسني 
ü  املنتخبة األجهزة خمتلف رقابة إىل ةيالذات الرقابة من انطالقا املختلفة ةيالرقاب األدوات ليتفع. 
ü  الفساد حماصرة من مهم جزء باعتبارها الشركات حوكمة مبادئ بتطبيق اإلهتمام من بد ال . 
ü  املبادئ إتباع  جيب لذا الثقة وانعدام الفساد انتشار على ،وتعمل والرقابة اإلشراف منع إىل تؤدي املعلومات نوعية ضعف 

 يف الشفافية تشجيع مع اإلدارة وسوء الفساد ضد الالزمة اإلحتياطات خلق إىل تؤدي اليت و الشركات حلوكمة السليمة
 .اإلقتصادية احلياة
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