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  :املقدمة

ومتشعب اجلوانب، خيتلف الباحثون حول كيفية تشخيصه وحتليله واقتراح احللول املناسبة حملاربتـه،   معقد اإلداريموضوع الفساد 
كانت احلكومـات ـتم    وإذا. متخلفة أوكانت متقدمة  واءسوالدول،  األفرادواحلد من آثاره، فقد أصبح الفساد ظاهرة عاملية على مستوى 

اليت تعتين  اإلداريةفان جناح ذلك يعتمد على كفاءة املنظومة  ،بةساملال العام وتطوير وسائل الرقابة واحملا إدارةوترشيد  اإلداريمبحاربة الفساد 
الفساد العقبـة الـيت    أنوتؤكد تقارير البنك الدويل . ز ذلكالى اجناليت تساعد ع ،واخلطط ووسائل الرقابة واملتابعة والتقييم األهدافبوضع 

املناداة مبحاربـة الفسـاد    إىلتعترض طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومع تزايد آثاره يف خمتلف الدول سارعت منظمات حملية ودولية 
حماربـة الفسـاد    إىلوهي منظمة غري حكومية ـدف   ،براينومقرها  1995تأسست منظمة الشفافية الدولية سنة فوصوره،  أشكالهبكافة 

وتصدر املنظمة تقارير سنوية حول الفساد يف مجيع القـارات توضـح فيهـا     .يف كثري من الدول هوالعمل على زيادة الوعي العام مبخاطر مرستيشكل م
    اط اليت حتصل عليها كل دولة كمؤشر لدرجة الفساد فيهاالفساد والنق حيثالفساد وترتيب الدول من  أنواعممارسات الدول والشركات ملختلف 

   :مشكلة البحث

هناك أسباب عديدة وراء انتشار واتساع الفساد اإلداري، كما أن جتارب بعض الدول يف مكافحة الفساد أثبتت جناح بعضـها أو  
وأكدت هذه التجارب على أن جناح هذه التجارب . على األقل ختفيض معدالته، كما حدث يف جتربة الصني وسنغافورة وهونغ كونغ وتشيلي

  :يتوقف على استخدام منظومة متكاملة حملاربة الفساد، ومن هنا ميكننا طرح التساؤل الرئيسي التايل

  مـا هي العناصر ذات األثر االجيـايب اليت حتد من الفسـاد اإلداري ؟

  :انطالقا من هذا التساؤل ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

  ما هي األسباب اليت تؤدي إىل ظاهرة الفساد اإلداري؟ -
  و ما هي احللول املقترحة للحد منه ؟  -

  : البحثأمهية 

واخنفاض معدل  األداءاالقتصادي، وتراجع معدالت  األداءيف  اإلداريالبحث يف تعاظم الدور السليب الذي يلعبه الفساد  أمهيةتكمن 
عن غريها من الدراسات السابقة،  ناذرة أوهذه الدراسة واليت تكاد تكون خمتلفة متاما  الدويل، كما تعدالنمو االقتصادي على املستوى احمللي و

ويساعد على  ،وتعطل براجمها وخططها ومشروعااللدول العامة التنموية  األهدافدد باخلطر  أصبحتهذه الظاهرة  أن يفلكوا تناقش ك
  .ملختلف التجارب الدولية ملكافحتهوحماولة التطرق  ةعنا على دراسهذا ما شجو .االقتصادية األزماتتفاقم 

  :منهج البحث
الذي يعتمد على وصف املفاهيم الواردة يف الدراسة وصفا علميا دقيقا، من أجل حتديـد  اعتمدنا بشكل أساسي على املنهج الوصفي التحليلي 

  .مفيدةوضوع الدراسة وحتليلها حتليال دقيقا للخروج بنتائج علمية ، حيث قمنا جبمع أكرب قدر من املعلومات حول ممالحمها وصفاا

  :خطة البحث

  :ملعاجلة هذا املوضوع واإلحاطة جبوانبه، ارتأينا تقسيمه إىل أربع مباحث
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   تطوره اإلداري، الفساد مفهوم: أوال
  اإلداري الفساد أنواع: ثانيا
   اإلداري الفساد مظاهر: ثالثا
   اإلداري الفساد ةظاهر تفشي أسباب: رابعا

  اإلداري الفساد عن النامجة اآلثار: خامسا
  اإلداري الفساد معاجلة مداخل: سادسا

  ، تطوره اإلداريمفهوم الفساد : أوال

يف مجيع دول العـامل   ومنتشرةحالة موجودة  فإاال خيتلف اثنان على كون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل اجلميع، ومع هذا الرفض 
مبختلف مستويات اهليكل التنظيمـي واملواقـع    أناسهم  اإلداريمن ميارس الفساد  أنوجند . املؤسسات مهما كانت طبيعتهاوتصيب مجيع 

  :يلي ما إىل اإلشارةيتطلب األمر  اإلدارياالجتماعية والسياسية، ولغرض حتديد معىن واضح ودقيق وشامل ملفهوم الفساد 

 : وخصائصه اإلداريتعريف الفساد  .1

عديدة من بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشـعب معاملهـا    ألسباب، وهذه الصعوبة ترجع اإلداريتعريف موحد للفساد  ادإجييصعب 
هلـذه   تعاريف، واختالف مناهج دراستها وتعدد أشكال التعبري عنها وتنوع خلفيات املشاركني يف نقاشها وحبثها، لذلك أعطيت عدة وأسباا
  :ما يلي اإلداريللفساد  أعطيتيت ومن ضمن التعاريف ال، الظاهرة

استعمال  إساءة'' بأنهالبنك الدويل فيعرفه  أما .''جل املنفعة اخلاصةأاستغالل السلطة من '' بأنهالفساد  الدولية تعرف منظمة الشفافية
م دون اخلاص، فالشواهد املتاحـة  نالحظ أن هذين التعريفني يعتربان أن الفساد يقتصر فقط على القطاع العا 1''الوظيفة العامة للكسب اخلاص

 تشري إىل وجود الفساد ضمن نشاطات القطاع اخلاص أيضا خاصة تلك النشطات اليت تضع الدولة قواعد تنظيمية لعملها، كذلك قد ال ينطـوي سـوء  
  .و أصدقائه وأقاربهاستخدام السلطة العامة من قبل املسؤول احلكومي على مصلحة شخصية، ولكن قد تكون ملصلحة حزبه، أو عشريته، أ

فيحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملنافسة عامة، كما يتم عنـدما  
يعرض وكالء أو وسطاء الشركات بتقدمي رشوة لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على املنافسني وحتقيق أرباح خارج إطـار  

، وذلك بتعيني األقارب أو سرقة أمـوال  3، كما ميكن للفساد أن حيدث عن طريق استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء للرشوة2وانني املرعيةالق
الدولة مباشرة، آو إساءة استخدام السلطة العامة، كاملوظف الذي يدعي املرض ولكنه يذهب لقضاء عطلة، كذلك ممارسات رئـيس الدولـة   

   4.ريا بإعمار بلدته بشكل ال يتناسب مع حجمها أو أمهيتهاالذي يهتم كث

كذلك الفساد اإلداري هو مجيع احملاوالت اليت يقوم ا املدراء والعاملون يضعون من خالهلا مصلحتهم اخلاصة غري املشروعة فـوق  
هذا اإلطار فان هذه املمارسات الفاسـدة واملخلـة    املصلحة العامة، متجاوزين القيم اليت تعهدوا باحترامها وخدمتها والعمل على تطبيقها ويف

، أيضا الفساد اإلداري ميثل تصـرفا مقبـول   5باملصلحة العامة أو مصلحة املؤسسة ميكن أن تبقى عرضة لالختالف بسبب عدم اإلنفاق عليها
  الوصول إىل أهدافهما الشخصيةومرغوب من قبل طرفني آو أكثر تعجز الطرق الرمسية واألساليب التقليدية عن حتقيق مصاحلهما أو 

وهو كل تصرف يتم على خالف ما يقتضيه االستغالل األمثل للموارد، ليشمل تصرف القطاعني العام واخلاص واليت يترتب عليهـا  
  6إهدار املوارد االقتصادية يف اتمع، سواء كان السبب حتقيق منفعة خاصة آو جمرد إمهال
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ول اعتبار استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية من ضمن أعمال الفسـاد اإلداري،  نالحظ أن التعاريف السابقة تتفق ح
، )مادية أو معنويـة (واستنادا للتعاريف السابقة ميكن تعريف الفساد اإلداري بأنه استغالل الوظيفة العامة ونفوذها لتحقيق مكاسب شخصية 

  اعيبشكل يتعارض مع القوانني سواء مث ذلك بشكل فردي أو مج

ويتميز الفساد اإلداري بوصفه تعبريا عن انتهاك الواجبات الوظيفية وممارسة خاطئة تعلي من شان املنفعة الشخصية علـى حسـاب   
  7:املصلحة العامة، ويتميز بعدة مسات منها

ü اشتراك أكثر من طرف يف ممارسة الفساد اإلداري 

ü السرية التامة يف ممارسة الفساد اإلداري 

ü داري املصاحل املشترطة واملنافع التبادلية ملرتكبيهجيسد الفساد اإل 

ü     يعرب الفساد اإلداري عن اتفاق بني إراديت صانع القرار ومرتكيب الفساد الذين يضغطون علـى الطـرف األول إلصـدار
  قرارات حمددة ختدم مصاحلهم الشخصية

  :مراحل تطور الفساد اإلداري .2

ه ممارسات سلوكية ال ختضع إىل ضوابط أو معايري معينـة، خاصـة املعـايري التنظيميـة     إن البدايات األوىل للفساد اإلداري ترى في
ت زمنية والبريوقراطية يف إطار عمل املؤسسات، وهي ذا املعىن تعترب الفساد مرادفا لالحنراف، فال يقتصر انتشار الفساد على جمتمعات يف فترا

عة انتشاره واستفحاله من جمتمع إىل آخر، ومن زمن إىل آخر سببه الرئيسـي الظـروف   معينة، فالفساد ظاهرة إنسانية وزمنية مع اختالف س
دها سقراط واملعطيات اليت مير ا اتمع، ففي اتمع اليوناين القدمي الذي كان يعاقب على الرشوة باإلعدام طبقا لبعض التشريعات واليت انتق

 . يف املناصب العسكرية والسياسيةبقوله إن املرتشي كان جيزى على ارتشائه بالترقي 

عن تفشي ابتزاز األموال يف الوظائف الرمسية كعذر هلا عـن عـدم زيـادة     1603-1558وقد تغاضت يف اجنلترا امللكة إلزبيت 
جنيه سنويا عالوة على راتبه، حيث حيافظ بأمسـاء اجلنـود    16000الرواتب، ومن صور الفساد أن أمني صندوق احلرب كان حيصل على 

  .املوتى يف قوائم اجليش ويضع خمصصام يف جيبه ويبيع املالبس املخصصة هلم
  .وعم الفساد يف الدوائر احلكومية يف ايطاليا يف عصر النهضة وكانت مسعة احملاكم سيئة لكثرة ما فيها من صور للفساد اإلداري والرشوة

ال للرشوة مما يدل علـى انتشـار الفسـاد يف عهـده، وألن     وكان لويس الرابع عشر ملك فرنسا يعتقد أن كل إنسان يف رأيه قاب
الشركات األوروبية يسمح هلا القانون بدفع الرشاوي واحلصول على الصفقات األجنبية، وخصمها من الضرائب املستحقة عليهـا فقـد أدى   

  8.لقانونذلك إىل تضرر الشركات األمريكية، فالقانون األمريكي يعترب دفع الرشاوي جرمية يعاقب عليها ا
 9: يما يليومع تطور وانتشار ظاهرة الفساد اإلداري فقد تباينت الرؤى النظرية والفكرية هلذا املفهوم وظهرت مداخل عديدة لتحديده ميكن إمجاهلا ف

طلـب  يف إطار هذا املدخل يعترب الفساد ظاهرة قيمية وسلوكية تتجسد حباالت سلبية وممارسات ضارة وهدامة يت :املدخل األخالقي  .أ 
 .األمر الوقاية منها ومعاجلتها ومكافحتها بشىت الطرق واألساليب

يطلق البعض عليه اسم املدخل العملي أو التربيري، ووفق هذا املدخل فان الفساد اإلداري ال يفترض بالضرورة أن  :املدخل الوظيفي  .ب 
ويأيت هذا االحنراف نتيجـة  . ته واشتراطاته وقوانينه وتشريعاتهيكون احنرافا عن النظام القيمي السائد بل هو احنراف عن قواعد العمل وإجراءا

 أسباب عديدة ليشكل خرقا هلذه القوانني املعتمدة يف النظام اإلداري
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ضمن هذا املدخل فان الفساد اإلداري ميكن أن يشكل ظاهرة متعددة األبعاد واألسباب والنتائج، ولكوا ظـاهرة   :املدخل الثقايف  .ج 
خذ طابعا منظما له القدرة على االستمرار والبقاء والتجدر، حبيث خيلق جمموعة كبرية من النظم الفرعية الفاسدة سـواء وفـق   فإا ميكن أن تأ

 املعايري القيمية أو الوظيفية

 يرتبط مفهوم الفساد مبنظور حضاري بكل مكوناته السياسية والثقافية والقيمية واالجتماعية والسلوكية، حيـث  :املدخل احلضاري  .د 
يفترض أن الفساد اإلداري ظاهرة مركبة تتكرس من خالل التخلف بشكل واسع وجممل املمارسات الفردية واجلماعية تؤدي إىل خيارا يشوا 

 . كثري من النقص

وهناك مدخل خامس مهم يستحق الدراسة بتعمق يقوم على أساس حصر الفساد اإلداري بالوظيفة العامة العليا فقـط واسـتغالل     .ه 
الرفيعة لغرض حتقيق املكاسب املادية والوجاهة االجتماعية وإيصال املنافع إىل احلاشية واألقارب بعيدا عن أي اعتبـارات أخالقيـة،    املناصب

   10وتنفيذا لقناعة قائمة على أساس أن هذا املنصب الرفيع هو مؤقت وزائل ال يستمر لفترة طويلة، تنتهي مع انتهاء فترة الوزارة يف احلكم

 :أنواع الفساد اإلداري :ثانيا

 11:ينقسم الفساد اإلداري إىل أربع جمموعات كالتايل 

 :تشمل املخالفات اليت يأيت ا املوظف وتتعلق بالنواحي املالية للمنظمة، مثل: االحنرافات املالية .1

 خمالفة القواعد واألحكام املالية املنصوص عليها بالقوانني واللوائح املعمول ا -

 صات واملزايدات واملخازن واملشترياتخمالفة املناق -

 اإلمهال أو التقصري الذي يترتب عليه ضياع أو احتمال ضياع حق مايل للدولة -

 كل تصرف عمدي يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة أو ضياع حقوقها -

 :به، ومن أمثلتهاتشمل املخالفات اليت يرتكبها املوظف وتتصل مباشرة بالعمل الذي يقوم  :االحنرافات التنظيمية .2

 االمتناع عن أداء العمل أو عدم أدائه بدقة وأمانة -

 عدم االلتزام مبواعيد العمل -

 عدم إطاعة أوامر الرؤساء  -

 إفشاء أسرار العمل، وعدم التعاون مع الزمالء -

 :تشمل املخالفات اليت يرتكبها املوظف وتتعلق بسلوكه وتصرفه الشخصي، ومن أمثلتها :احنرافات سلوكية .3

 م احملافظة على كرامة الوظيفةعد -

 أداء أعمال الغري براتب بغري إذن للسلطة املختصة -

 االشتغال بعمل جتاري، وشراء ما تعرضه السلطة للبيع -

 اجلمع بني الوظيفة وعمل آخر من شأنه اإلضرار بالواجبات الوظيفية -

جنائية، مثل الرشوة، االختالس، التزوير يف احملـررات  تشمل املخالفات اليت يرتكبها املوظف وتنطوي على جرائم : احنرافات جنائية .4
  واجلدول املوايل يوضح لنا أنواع الفساد وخصوصياته. الرمسية، السرقة، االعتداء على النفس، وجرائم السلوك الشخصي األخرى
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  أنواع الفساد والفساد اإلداري وخصوصياته): 01(اجلدول

 362، ص2010طاهر الغاليب وصاحل العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، دار وائل، عمان، : املصدر

ة اجلدول السابق واستقراء مكونته وانعكاساا على بيئة األعمال العربية يبدو أن بعض أنواع الفساد هـي أكثـر   من خالل مالحظ
خطورة، وأمشل تأثريا وأصعب معاجلة لكوا معقدة وصعبة االكتشاف، كما هو احلال يف الفساد احلضاري واالجتمـاعي والفسـاد الثقـايف    

عن حالة فساد شامل وكبري مرتبط بأطر سياسية غري واضحة املعامل متارس من خالهلـا أبشـع أنـواع    اللذان يعتربان يف بعض من جوانبهما 
 الديكتاتوريات وتعطيل احلقوق واملشاركة اجلماعية بالقرار وقبول رأي اآلخر واملخالف وغريها من جوانب متثل بيئة صاحلة النتشار حـاالت 

 الفساد اإلداري وجتدره 

 اإلداري الفساد  مظاهر :ثالثا

  12 :تتعدد مظاهر الفساد اإلداري وتتنوع وهي غري مرتبطة بأي نوع من أنواعه، مما جتعله يأخذ أشكاال عديدة ومتنوعة مثل

فساد موظفي القطاع العام واحلكومة بكافة أشكاله كأن يتأخر املوظف املسؤول عن منح التراخيص واجناز املهام لفتـرات طويلـة    .1
  طنني فيضطر املواطن إىل دفع رشوة لكي تتم مصلحته وإجراءاتهتتعطل فبها مصاحل املوا

  انتشار احملسوبية وتعيني األقارب ومعارف كبار املوظفني واملسؤولني يف الوظائف اهلامة واملميزة .2
  قضايا االبتزاز مثل الرشاوي اليت يدفعها املستثمرون حىت يتم املوافقة على طلبات االستثمار  .3
قرره الدولة لصاحل حمدودي الدخل، فال يستطيع املستحق للدعم أن حيصل عليه إال بعـد تقـدمي رشـاوي    التالعب الدعم الذي ت .4

  وهبات للموظفني، بل وقد حيرم أصحاب احلق من الدعم وتذهب لغري املستحقني
  فساد البريوقراطية والناتج عن كثرة اإلجراءات والتعقيدات والرقابة على اجلهات املختلفة .5

  درجة العلنیة  كلفة المعالجة  سرعة المعالجة  لة االكتشافسھو  شمولیة التأثیر  المصدر  نوع الفساد

جزئي ومحدود   صغار الموظفین  الفساد الصغیر
  واضح  بسیط  یعالج بسرعة  سھل االكتشاف  بأفراد

 إلىواضح   مكلف  المعالجة بطيء  صعب االكتشاف  شامل التأثیر  كبار المسؤولین  الفساد الكبیر
  متوسط الغموض

 سیاسیینالكبار   الفساد السیاسي
عض الحاالت بفي   التأثیرشامل   والقادة

 إلىواضح   مكلف  بطيء المعالجة  صعب االكتشاف
  متوسط الغموض

 اإلعالممؤسسات   الفساد الثقافي
  ومراكز البحوث

شامل التأثیر 
لیل ظالت(

  )الجمھوري

صعب االكتشاف 
 خبابومعقد بسبب 

  النوایا الحسنة

بطيء المعالجة 
  نعلني مبط  مكلف جدا  نسبیا

 اإلداريالجھاز   الفساد البیروقراطي
  غیر واضح  قد یكون مكلفا  سریع المعالجة  سھل االكتشاف  محدود  والعاملین فیھ

في  األجھزةجمیع   الفساد الشامل
  الدولة والشركات

شامل معتمدا على 
  سھل االكتشاف  شیوع ثقافة الفساد

بطيء جدا 
 إلىویحتاج 

منھجیات عمل 
  معقدة

  واضح  مكلف جدا

  فساد الجزئيال
 وإداراتأجھزة 

محددة وموظفین 
  محددین

 إلىمتوسط   سریع المعالجة  سھل االكتشاف  محدود التأثیر
  غیر واضح  منخفض

الفساد الحضاري 
  االجتماعي

 وثقافتھالمجتمع 
  شامل  وتراثھ

صعب اإلحساس بھ 
لوجود القناعات 

  المسبقة

بطيء المعالجة 
معلن ویفھم   كلفة عالیة جدا  جدا

  بالعكس

فساد منظمات 
  األعمال الخاصة

مدراء وموظفي 
الشركات وقد یساعد 

  علیھ المجتمع
متوسطة كلفة   سریع المعالجة  سھل االكتشاف  محدود

  متوسط الوضوح  المعالجة
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عن كثرة تغيري القوانني وتعددها لتنشأ ثغرات كثرية متكن بعض املسؤولني من االستفادة منها يف حتقيق مكاسـب يف   الفساد الناتج .6
  صاحلهم

  ممارسة التجارة احملرمة واحملظورة شرعا كتجارة املخدرات واألسلحة والنفايات وكل جتارة ينتج عنها عملية غسيل لألموال .7
  ت واملقاوالت احلكومية واإلثراء من الوظيفة العامةتلقي العموالت والرشاوي عن الصفقا .8
  اهلدر يف استعمال املوارد احلكومية  .9

  أسباب تفشي ظاهرة الفساد اإلداري :رابعا

لكي تكون هناك معاجلة فعالة وشاملة للفساد اإلداري يفترض بنا معرفة األسباب اليت أدت إىل ظهوره، ولكون الفسـاد  
 13:ادها وأسباا لتمس خمتلف اجلوانب الشخصية واملؤسسية والبيئةظاهرة مشولية فقد تعددت أبع

تشري الكثري من الدراسات بأنه هناك عالقة بني بعض خصائص األفراد وممارسام اإلدارية الفاسدة، وميكن  :العوامل الشخصية .1
 :إمجال هذه اخلصائص فيما يلي

 إداريةونه موظفا جديدا وحديث التعيني قد تكون سببا وراء ممارسات إن حاجات املوظف الشاب كثرية وموارده قليلة، ولك :العمر -
 .فاسدة

الفاسدة  اإلداريةاملمارسات  إخفاء بأساليبفقد يكون كبار املوظفني ممن تكوم مدة خدمتهم طويلة على معرفة تامة  :مدة اخلدمة -
تأثره السريع بسبب  اإلداريملمارسة حاالت الفساد ميال  أكثرعلى ارتكاا، وقد يكون املوظف حديث اخلدمة  األمرويساعد هذا 

 .الرتيهنيغري بزمالئه يف العمل 

 ،توى الدراسي والتحصيل العلمي رمبا ختتلف باختالف اتمعاتسبامل اإلداريتأكيد عالقة ممارسات الفساد  إن :املستوى الدراسي -
غري علمي وغري مشروع وكذلك احلصول على الوظيفة  وببأسلفاتمعات اليت يسهما احلصول فيها للفرد على شهادات عليا 

، عكس اتمعات اليت يكون نظامها التعليمي اإلداريبطريقة غري قانونية وعادلة يكون أفراد هذا اتمع أكثر ميال ملمارسة الفساد 
غري  أناسانه حيول دون وصول علمية يكون فيه نظام اخلدمة املدنية ذو جدية ودقة يف عمليات التوظيف ف أسسكفؤ وقائم على 

 .اإلداريالوظائف احلكومية وبالتايل تقل عمليات الفساد  إىلكفوئني 

من النساء، بسبب تكوينهم النفسي وسرعة تأثرهم مبا  اإلداريملمارسة حاالت الفساد  أكثرعادة الرجال املوظفني مييلون : اجلنس -
 .حييط بعم من عاملني

منظمات  أويف الوظائف احلكومية  اإلدارينيوضوحا لدى  أكثر اإلداريتكون حاالت الفساد  نأمن املتوقع : املهنة والتخصص -
جتعلهم على احتكاك مباشر بالناس تدفعهم يف  ألعمال اإلدارينيممارسة  إىلمنها يف الوظائف الفنية التخصص، ورمبا يعود  األعمال
 .اإلداريغريها من حاالت الفساد  أوشوة او قبول وساطات دفع ر إىلميكن النفاذ منها  مواضيعفتح  إىل األحيانغالب 

الفاسدة يف املنظمات  اإلداريةارسات مالتنظيمية واملؤسسية اليت تقف وراء امل األسبابتتعدد  :العوامل املؤسسية والتنظيمية .2
التنظيمي حبيث جتعل منه  أو اإلداريالسلوك  غري مباشر يف أواملؤسسية والتنظيمية تؤثر بشكل مباشر  األبعاداحلكومية واخلاصة، فاغلب هذه 

 :يلي هذه العوامل كما أهم إىل اإلشارةمنضبطا، وميكن  أوسلوكا منحرفا 

سامية، قد  إدارية بأخالقياتلي حالتزام عال والت إىلاسكة واجيابية تؤدي معدم وجود ثقافة تنظيمية قوية ومت إن :ثقافة املنظمة -
 اإلدارة أوقافة الفساد يف املنظمة ثما يرافقه شيوع  غالبااغلب هذه الثقافة التنظيمية  أن يكون سببا ملمارسات فاسدة حيث

 .احلكومية
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وبطالة مقنعة وبريوقراطية  إداريالعمومية مرتبطا بوجود ترهل  اإلداراتغالبا ما يكون كرب احلجم خصوصا يف  :حجم املنظمة -
 .ال ميكن السيطرة عليها بسهولة إداريانونية وسلوكيات فساد ممارسات غري ق إىلعالية، وهذه كلها تؤدي بدورها 

 واإلدارات األعمالحساب، فمنظمات  أوحيث جيعل من املمارسات الفاسدة روتينا ساريا مير دون مساءلة : ضعف النظام الرقايب -
متاحا  وأصبحتتطورت هذه النظم كثريا لديها فقد  األداءتقييم  وأساليبالنظر باستمرار يف نظمها الرقابية  إلعادةالعمومية مدعوة 

 .اإلداريالفاعلة اليت تساعد يف ضبط حاالت الفساد  األدواتللمسؤولني الكثري من 

هلؤالء املسؤولني  النفوذفاسدة تنتج عن استغالل  إداريةوهذه قد تكون سببا ملمارسات : العليا اإلداراتالعالقة مع املسؤولني يف  -
 صداقة  أوارتباط مصاحل  أوالعالقة قرابة واالحتماء م سواء كانت 

وشفافية عملها له اثر كبري يف تقليل  األعمالدرجة وضوح العمل وأهداف املؤسسات ومنظمات  إن: طبيعة العمل املؤسسي -
عن الرقابة  املؤسسات اليت تقتضي طبيعة عملها الكثري من السرية والسرعة، ولديها موارد كثرية  بعيدة أما، اإلداريحاالت الفساد 

 .بسهولة كما يتوقع مرتكبوها  إخفاءهاتكثر فيها وميكن  اإلداريفان حاالت الفساد  واإلعالميةالشعبية 

عدم وضوح الصالحيات والسلطات وعدم تناسب اهليكل التنظيمي مع طبيعة العمل وعدم  إن :اهلياكل التنظيمية وهياكل السلطة -
 .من غريه أكثريف منظمات من هذا النوع  اإلداريارسة الفساد وجود وصف وظيفي واضح يزيد من احتمال مم

فعلية قد يكون سببا وراء تفنن هؤالء املوظفني يف طلبات  أعماالكبرية من العاملني ال ميارسون  أعدادوجود  إن :البطالة املقنعة -
 .وتعقيد سري املعامالت لغرض االبتزاز والرشوة والوساطة وغريها

يستغلها لفترة حمددة جتعل  أنمنصبه هو فرصة جيب  أنالعليا من  اإلداراتشعور املوظف خاصة يف  أن: فيعدم االستقرار الوظي -
على حساب مصلحة املنظمة  اآلخرينوتوطيد العالقات مع  النفوذوبناء  اإلثراءلغرض  إداريميال ملمارسة حاالت فساد  أكثرمنه 

 . والرتاهة والعدالة

أو تساهم يف تعزيزها بسبب كثرا وتعقدها  اإلدارياليت تقف وراء حاالت الفساد  أهمتعترب هذه العوامل من  :العوامل البيئية .3
هذه  إىل إشارةويف ما يلي .السبب احلقيقي وراء الفساد إىلتتداخل مع بعضها البعض بطريقة متنع من الوصول  أاوتشابكها، حيث 

   14:العوامل

يف الدول النامية، فهيمنة الساسة الفاسدين على  اإلداريدعما للفساد  األبعاد أكثرترب هذا البعد من يع :عوامل البيئة السياسية -
خمتلف نواحي احلياة هي السبب يف انتشار حاالت الفساد الثقيل، تتمثل أهم مالمح هذه البيئة السياسية الفاسدة يف عدم االستقرار 

تمع املديناإلعالمتمع، سيطرة الدولة على وسائل السياسي، وعدم وجود دستور دائم، عسكرة اضعف منظمات ا ،. 

املتنوعة، فالسياسات االقتصادية والنقدية  بأشكاله اإلدارييشكل االقتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد : عوامل البيئة االقتصادية -
ط قد تكون مدخال يشجع الفساد، وبصفة عامة سوء التخطي أواالقتصادية يسبب احلروب والكوارث  واألزماتاملرجتلة للدولة 

وتدهور قيمة العملة وحمدودية فرص االستثمار، وعدم فعالية نظم الرقابة االقتصادية واملالية يف  األجورميكن اعتبار البطالة واخنفاض 
 .اإلداريالعوامل االقتصادية املساعدة يف انتشار الفساد  أهماملؤسسات من 

ستشكل بكل تأكيد مدخال واسعا  فإانت العوامل االجتماعية غري ناضجة ومشبوهة اكما  فإذا :يةعوامل البيئة االجتماع -
مثل  وألثرهاهلا  االنتباهالعوامل االجتماعية قد ال يتم  أنهنا  اإلشارةفاسدة على خمتلف املستويات، ومن الضروري  إداريةملمارسات 

العوامل االجتماعية  أهمظاهرة القبول االجتماعي هلذه العوامل، ومن  تأثريت العوامل االقتصادية وذلك بسبب وقوع اتمع حت
نذكر القيم املشوهة السائدة يف اتمع، شيوع ثقافة الفساد يف اتمع، فقدان احلراك االجتماعي  اإلدارياحملتمل تسببها يف الفساد 

 .شح املوارد واسترتافها التعصب الطائفي والديينومجود التفكري والتحجر وعدم قبول التغيري، زيادة عدد السكان و



 

 
  

 
672012 

 
 

كانت تتصف  إذا اإلداريحد كبري يف انتشار حاالت الفساد  إىلتساهم هذه البيئة  أنميكن : عوامل البيئة القانونية والتشريعية -
منافذ الفساد  أهمنلخص  نأالتنفيذية يف الدولة، وميكن  أوالكامل للسلطة والسياسية  واخلضوعبعدم الرتاهة وعدم االستقاللية 

  .خمتلف القوانني التعسفية، والتغيري املستمر فيها، الثنائية يف تفسري القوانني، ضعف اجلهاز القضائي إىلهذه البيئة  أبعادضمن  اإلداري

صا  يف الدول النامية، خصو اإلدارياملتعددة دافعا للفساد  وأبعادهاتكون البيئة الثقافية بعنصرها  أنميكن  :عوامل البيئة الثقافية -
اإلداري ستنمو فيها اجلمود والتحجر فان بذور الفساد  إىلفكلما اتسمت البيئة الثقافية باالنغالق واخلوف من االنفتاح وامليل 

دور كبري يف بناء قيم ثقافية  اإلعالم ةفللمؤسسات التربوية والدينية والصحاف. عقد وسائل مكافحتها وعالجهاوتنتشر بسرعة وأ
 .             اإلداريالعكس واليت قد تكون سببا رئيسيا يف انتشار الفساد  أواجيابية 

 اآلثار النامجة عن الفساد اإلداري :خامسا

يشري البعض إىل أن للفساد اإلداري دورا اجيابيا يف ختفيف التعارض والتناقض بني القيم االجتماعية وقواعد العمل الرمسي يف اجلهـاز  
    15:و يعمل على زيادة املشاركات ويساعد على التطبيق التدرجيي للتحوالت يف نظم العمل، ولكن للفساد اإلداري آثار سلبية ضارة هياإلداري، فه

فانتشار الفساد اإلداري يؤدي إىل إضعاف قواعد العمل الرمسية واحليلولة دون حتقيق ألهدافـه  : اإلضرار مبصداقية الدولة وأجهزا .1
إىل اإلضرار مبصداقية األجهزة اإلدارية وضعف الثقة ا من قبل مجهور املتعاملني، كما أن اتساع دائرة الفسـاد يـؤدي إىل    الرمسية ما يؤدي

 ضعف اهلياكل اإلدارية األمر الذي يقضي إىل فشل النظام اإلداري

بأنه يف استبيان موجه  1997لدويل سنة جاء يف تقرير التنمية الصادر عن البنك ا: إعاقة عملية التنمية وإضعاف النمو االقتصادي .2
دولة نامية حول معوقات التنمية كانت اإلجابة أن الفساد اإلداري واملايل هو أكـرب معـوق للتنميـة،     60مسؤوال رئيسيا من  150لقرابة 

ـ   ار سـلبية علـى النمـو    فالفساد سلوك ضار يؤدي إىل االضطراب واإلخالل، كما تشري الكثري من الدراسات إىل أنه للفسـاد اإلداري آث
فمـا يرافـق   . االقتصادي، ومن ذلك ختفيض معدالت االستثمار ومن مث خفض حجم الطلب الكلي، وبالتايل ختفيض معدل النمو االقتصادي

اليت يوجد الفساد اإلداري من دفع للرشاوي ميثل لكثري من رجال األعمال نوعا من الضرائب مما يدفعهم إىل التقليل من استثمارام يف الدول 
 .فيها فساد

فانتشار الفساد داخل اتمع يؤدي إىل اإلضرار باالستقرار السياسي، وتدين مستوى الدخل والصراع  :إضعاف االستقرار السياسي .3
 . داخل النخبة احلاكمة وفساد اإلدارة وتسلطها وتردي األوضاع على كل األوجه

مصاحلها اخلاصة، حيث يفقد اجلهاز اإلداري كيانه لصـالح املنظومـات   وهذا بغرض حتقيق  :ظهور طبقة تعمل على نشر الفساد .4
شـر  الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد ويتم حتويله لتحقيق مصاحلها اخلاصة بدال من املصلحة العامة، فاملستفيدون من الفساد يعملون على ن

 .لك عدم احملاسبة واملساءلة القانونيةالفساد يف أكرب عدد ممكن من األجهزة واملؤسسات احلكومية، يدعمهم يف ذ

هذا نتيجة من نتائج الفساد اإلداري، ففي دراسة ميدانية ألحد املدن العربية ألوضـاع   :تدين مستوى األنشطة اخلدمية واإلنتاجية .5
 تؤدي إىل تدين مسـتوى  املستشفيات أظهرت النتائج أن األجور تكاد تكون دون املستوى ملمارسي مهنة الطب، فيعترب من أهم األسباب اليت

  .      تقدمي اخلدمات الطبية يف املستشفيات بوجه عام

  مداخل معاجلة الفساد اإلداري :سادسا

 مبا أن للفساد اإلداري آثار كبرية على األفراد واملنظمات واتمع، ومبا أن املمارسات املنحرفة والفاسدة تعرقل وتعيق جهود التنمية
ة جيب أن نقف إزاءها بكل حزم وأن تتضافر اجلهود لغرض حتجيمها وتقليل آثارها السلبية، لـذلك فإننـا نـرى أن    فإن هذه الظاهرة اخلطري

 16:الدعائم األساسية للوقاية أو معاجلة هذه الظاهرة جيب أن ترتكز على
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ـ  - ذي خيفـي وراءه حـاالت فسـاد    ضرورة البدء باجتثاث وحماربة حاالت الفساد السياسي باعتباره مظهرا من مظاهر الفساد الكبري ال
 اقتصادي واجتماعي ومؤسسي

 تتعدد أشكال وأصناف الفساد اإلداري وكثرة أسبابه وتنوع ممارسيه األمر يتطلب معرفة هذه اجلوانب لغرض وضع معاجلة ناجحة له -

 األساليب العلمية املنهجيـة املدروسـة   انتقال حاالت الفساد اإلداري واملمارسات اإلدارية املتالحقة من األساليب العشوائية املرتبكة إىل -
وذلك لكون العصـابات املنظمـة   . واملنظمة، إن هذه احلالة قد تعقد من طرق اكتشاف الفساد ومالحقتها قانونيا ومن مث القضاء عليها

 للفساد اإلداري ميكن أن تستفيد من الثغرات القانونية على الصعيد احمللي والدويل

أا أصبحت ظاهرة تواجه خمتلف الشعوب واألمم والدول لذلك ينبغي تفعيل آليات دوليـة حملاربـة هـذه     مشولية ظاهرة الفساد حيث -
الظاهرة، وقد تكون منظمة الشفافية الدولية وإجراءات صندوق النقد الدويل واملنظمة العاملية للتجارة أحد األذرع املهمـة املسـاعدة يف   

 . مكافحة الفساد اإلداري على املستوى الدويل

وبصفة عامة هناك العديد من اإلجراءات واخلطوات والسياسات اليت ميكن من خالهلا مكافحة الفساد اإلداري، ومـن أهـم هـذه    
  17:اإلجراءات ما يلي

 وضع عقوبة قاسية ملرتكيب الفساد بأشكاله املختلفة حىت يكون هناك رادع أمام باقي املفسدين -

 جراءات يف كافة الوحدات اإلدارية ختفيض عدد القوانني واللوائح وتبسيط اإل -

 اللجوء إىل الشفافية يف كل اجلهات احلكومية اليت تتعامل مع اجلمهور حىت ال يكون هناك جماال للرشوة - 

 إعطاء دور أكرب ملؤسسات اتمع املدين يف مكافحة الفساد -

 وظفني العمومينيحتيني مستويات األجور واملداخيل خاصة للفئات اليت تتعامل مع اجلمهور من امل -

 تفعيل قواعد الدميقراطية والبعد عن أسلوب احلكم املطلق -

 تطوير نظم اختيار وتعيني وترقية املوظفني والتوصيف الدقيق والعلمي للوظائف -

 لكل مهنة  التركيز على اجلانب األخالقي وتفعيل القيم الدينية والروحية املرتبطة باستقامة األفراد واالجتاه حنو إعداد ميثاق أخالقي -

 : جتارب بعض الدول يف مكافحة الفساد اإلداري .1

هناك بعض الدول اليت خاضت جتارب هامة يف مكافحة الفساد اإلداري بأساليب خمتلفة واستطاعت من خالل جهودها أن تقضـي  
  18:عليه أو ختفض من معدالته

 3.2، 2005وسـنة   3.4، 2003راك الفساد فيها سنة تعترب الصني من الدول اليت ينتشر فيها الفساد، وقد بلغ مؤشر إد: الصني  .أ 
، ولذلك فهي من الدول اليت )فاسد جدا( 0وأقل قيمة له هي ) نظيف جدا( 10مع العلم أن أعلي قيمة هلذا املؤشر هي  3.6، 2008وسنة 

 :هلا جتربة جيدة تتمثل يف وقد اختذت الدولة بعض اإلجراءات دف مكافحة الفساد ومقاومته، وكانت. يرتفع فيها معدالت الفساد

 وضع عقوبة شديدة ملواجهة الفساد لدرجة أنه مت احلكم باإلعدام على بعض املرتشني -

إىل جانب العقوبة قامت الدولة بتوفري احلوافز اليت تدفع األفراد لالبتعاد عن الرشوة والفساد، من خالل رفع دخول املـواطنني وحتسـني    -
 مستوى املعيشة

جتربة سنغافورة رائدة وفريدة بالنسبة للدول اليت حاربت الفساد، فقد جنحت يف إزالته فهي تأيت يف مقدمة الـدول   تعترب: سنغافورة  .ب 
، وتراجع 2005و 2003سنة   9.4اليت تتمتع مبستوى نظيف من الفساد مع فنلندا وأيسلندا والدانيمارك، وبلغ مؤشر مدركات الفساد ا 
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أن كانت منذ حنو ثالثني عاما من أكـرب الـدول    ليت اتبعتها الدولة مكنتها من القضاء على الفساد بعد، واإلجراءات ا2008سنة   9.2إىل 
 اليت ينتشر ا الفساد

قامت الدولة بتخفيض عدد القوانني والقواعد واإلجراءات وقامت بتبسيط وتوضيح كافة اإلجراءات حبيث ال تسمح بـأي خـروج أو    -
  خرق للقوانني،

تبات وأجور املوظفني العموميني حىت ال يلجأوا للفساد ويعد مرتب الوزير السنغافوري أعلى مرتب وزير يف العامل، وأي رفعت الدولة مر -
 .حماولة فساد ستحرمه من وظيفته ومن دخله املرتفع، فضال عن أنه لن يستطيع أن حيصل على وظيفة أخرى

، وقد ارتفـع  2005و 2003 بالنسبة ملؤشر مدركات الفساد سنة على التوايل 15، 14تأيت هونغ كونغ يف املرتبة : هونغ كونغ  .ج 
 :نتيجة للجهود اليت تبذهلا الدولة حملاربة الفساد وأمهها 2008سنة  8.1و 2005سنة  9.3إىل  2003سنة  8املؤشر لديها من 

موظـف يتقاضـون    1000و أكثر من شكلت الدولة جلنة حملاربة الفساد وفرت هلا ميزانية ضخمة من ماليني الدوالرات، ويعمل ا حن -
 مرتبات مرتفعة مهمتها متابعة الفساد والقضاء عليه بكافة أشكاله

 7.3، 7.4دولة من حيث مستوى الفساد فيها، ومؤشر مدركات الفساد فيهـا بلـغ    133ضمن  20تعترب الدولة رقم  :تشيلي  .د 
طوات هامة يف حماربة الفساد وتعترب مـن أنظـف دول   وقد خطت الدولة خ. 2008سنة  6.9ليتراجع إىل  2005، 2003خالل عامي 

 أمريكا الالتينية

 قامت بتبسيط اإلجراءات واللوائح والقوانني -

 أعلنت مبدأ الشفافية بالنسبة لكافة اهليئات احلكومية -

  :جتارب عاملية يف مكافحة الفساد اإلداري .2

ؤسسات الدولية ملكافحة حاالت الفساد اإلداري خاصة وبعـد  ميكن أن تتكامل جهود املؤسسات الوطنية واملؤسسات اإلقليمية وامل
أن أصبح الفساد اإلداري ظاهرة دولية متعددة األبعاد، جيب أن تكون اجلهود الوطنية ملكافحة الفساد جهود فعالة تتم من خـالل أسـاليب   

دة والقضاء على البطالة وحتسني مستويات املعيشة، وآليات متعددة وتشمل أبعادا كثرية كاجلانب االقتصادي متمثال يف مستويات األجور اجلي
ال كذلك اجلانب االجتماعي والثقايف من خالل البناء السليم للنظام القيمي وحماربة األعراف والتقاليد الفاسدة أو اليت ميكن أن متثـل مـدخ  

ة القضاء واحملاكم وتطوير أجهزة الرقابـة واملسـاءلة   ملمارسة فساد إداري، مث أن هذه األبعاد تستكمل بالبعد املؤسسي املتمثل يف تقوية مؤسس
وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسات واملنظمات الوطنية والدولية اليت ميكن أن تساهم جبهـود يف مكافحـة   . وتعزيز دور اإلعالم والرقابة الشعبية
   19:الفساد اإلداري ميكن أن تشمل على

ü تم مبكافحة الفساد بكل أشكاله، وميكن إجياز أعمال هذه تتمثل يف إنشاء العديد من ا :اجلهود احمللية ملنظمات تعمل على املستوى احمللي
 املنظمات فيما يلي 

حيث أنه يف إطار هذه املنظمة ميكن تفعيل دور العاملني من جانب يف عمليات الرقابة وكـذلك   :منظمات منبثقة من السلطة احمللية  .أ 
فظة على املال العام ومراقبة إنفاقه على املشاريع املختلفة ومطالبة املنظمات املسؤولة أن تكون أكثر شفافية يف املواطنني لتنمية احلس بأمهية احملا

نشر املعلومات اخلاصة بعملها، كذلك ميزانياا ومشاريعها بكل صدق وأمانة وتقدمي اإلحصائيات الالزمة هليئات منظمات اتمـع املـدين   
 .هذه اهليئات املدنية واجلمهورلغرض بناء ثقة بينها وبني 
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هلذه املنظمات دورا كبريا يف اكتشاف ومتابعة حاالت الفساد اإلداري ومجع املعلومات عنها وعرضها بكل  :منظمات اتمع املدين  .ب 
اإلعـالم املرئـي   صدق وأمانة لكي يطلع عليها اجلمهور واملنظمات املسؤولة ومن مث معاجلتها، ومن أمثلة منظمات اتمع املـدين وسـائل   

 . واملسموع ومجعيات الدفاع عن حقوق املستهلكني ومجعيات محاية البيئة ومجعيات حماربة الفساد

وهذه جيب أن تعطي أيضا مثاال حسنا ميكن أن جتسده من خالل ممارستها األخالقية وتبنيها لدور  :منظمات وأفراد القطاع اخلاص  .ج 
 .أكرب يف إطار مسؤوليتها االجتماعية

على املستوى اإلقليمي ميكن أن تتعامل الدول واملؤسسات يف جمموعـة حملاربـة    :مة الوحدة االقتصادية وجامعة الدول العربيةمنظ  .د 
ق حاالت الفساد اإلداري على صعيد اإلقليم يف إطار معاهدات ثنائية أو مجاعية جتسد رغبة هذه الدول واملؤسسات يف الرتقاء بأساليب لتحقي

 .عوبه، وجتدر اإلشارة هنا أنه هناك مشروع مقترح إلنشاء منظمة عربية ملكافحة الفساد على غرار منظمة الشفافية الدوليةمصاحل اإلقليم وش

ü 20:حاولت الدول العربية القيام ببعض اجلهود فيما يتعلق مبكافحة الفساد اإلداري، ميكن إجيازها فيما يلي :اجلهود العربية. ثانيا  

 1987اخلية العرب يف سنة انعقاد مؤمتر وزراء الد  -

وخصصت حلقة كاملة من هذا املؤمتر ملوضوع الفسـاد مث تـاله    1999انعقاد مؤمترات باملنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف القاهرة سنة  -
 2002مؤمتر يف بريوت سنة 

 انعقاد بعض املؤمترات يف اجلامعة العربية -

 أصيلة حول قضايا اإلصالح وأولوياا، تضمنت عدة حماور لإلصالحواليت بلورت رؤية عربية  2004وثيقة اإلسكندرية  -

 2004وثيقة مسرية التطوير والتحديث واإلصالح اليت تبنتها القمة العربية يف تونس  -

ü فسـاد  قطعت اجلهود الدولية شوطا كبريا يف جمال مكافحة الفساد وتطوير اهليئات واملؤسسات املعنية ومكافحة ال :اجلهود الدولية. ثالثا
بكافة أشكاله وكذلك تطوير اآلليات املختلفة ودعمها لتحقيق نتائج عملية يف جمال اجتثاث الفساد، وميكن أن نشري هنا إىل أن الـدول  

ومن أهم املنظمات الدولية املعنية . املختلفة ميكن أن تستعني باملنظمات الدولية مباشرة أو تستفيد من خرباا يف مكافحة الفساد اإلداري
  :21ذا األمر نذكر

 د ومكافحته على الصعيد العامليقرارين خاصني بالفسا 1996حيث تبنت اجلمعية العامة يف ديسمرب  :املتحدة األمم  .أ 

 :املتعلقة مبكافحة الفساد أربع حماور أساسية إستراتيجيتهوجيسد البنك يف  :البنك الدويل  .ب 

 هلا البنكلفساد يف املشروعات اليت ميوامتابعة أشكال االحتيال و -

 وفق ظروف وبيانات هذه الدول اإلداريتقدمي العون للدول النامية اليت تعتزم مكافحة الفساد ويطرح البنك مناذج متعددة ملكافحة الفساد  -

 املختلفة إقراضهلتقدمي خدماته وسياسات  أساسيايعترب البنك جهود الفساد شرطا  -

 اإلدارييقدم البنك عونا للجهود الدولية ملكافحة الفساد  -

ووفـق  شروطا أكثر تشددا وموضوعية يف منح مساعداته وقروضه  1997تبىن صندوق النقد الدويل منذ سنة  :صندوق النقد الويل  .ج 
 :البنك يساهم يف جمالني رئيسيني يف مكافحة الفساد مها أنضوابط مكافحة الفساد، كما 

 املوازنات ونظم احملاسبة والرقابة والتدقيق وإعدادئب تدريب وتطوير املوارد البشرية العامة والعاملة يف جمال الضرا -

 والتجارة واألعمالالقوانني املتعلقة بالضرائب  إطارهانظامية تطور يف  أعمالرة وشفافة وبيئة يساهم البنك يف خلق بيئة اقتصادية مستق -
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ادالت احلكومية للدول ـافية والتبـالشف اصة ملراقبةـوحدة عمل خ اءـإنش 1996املنظمة سنة  أفرزت: للتجارة نظمة العامليةامل  .د 
 فيها اءـاألعض

يف جمـاالت الرشـوة يف    اإلداريتتابع هذه املنظمة اجلهود الدولية املتعلقة مبكافحة الفسـاد   :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .ه 
 .الدولية، وكذلك الفساد يف املشتريات املمولة مبساعدات دولية عمالواألالتبادالت 

، وتقوم املنظمة اإلداريمكافحة حاالت الفساد واملنظمات الدولية نشاطا وفعالية يف متابعة  أكثرتعترب من  :لشفافية الدوليةمنظمة ا  .و 
والنخب  األعمالبتطوير مؤشرات لقياس مدى تفشي الفساد يف خمتلف دول العامل وتطور هذه املؤشرات من خالل استطالعات للرأي لرجال 

 االقتصاديني االقتصادية واحملللني

  : اخلامتة

ظاهرة أصبحت دد األجهزة اإلدارية، وقد أبرزنا أسـباب   اإلداريحاولنا من خالل هذه الدراسة التركيز على حقيقة أن الفساد  
 اإلداري الفسـاد  أنالظاهرة وكيفية معاجلتها وذلك باالستناد إىل بعض التجارب احمللية والدولية اليت هلا خربة يف هذا اال، وتوصلنا إىل هذه 

، واملشـكلة  أدائهـا ال يكون يف هذر املال العام بل باخللل الذي يصيب أخالقيات العمل وقيم اتمع لتضعف املؤسسات العمومية ويتراجع 
ية مـن سـكن   مصدرها الفساد يتم على ضوءها ترتيب حيام اليومكرب واعقد عندما ترتبط حياة قطاعات كبرية من اتمع بدخول سرية أتكون 

  :يلي يف اجلزائر نقترح ما اإلداريوملعاجلة الفساد . الدخول احلقيقية أساسمن الصعب على هذه الفئة املادية ترتيب حياا على  ألنهوتعليم وعالج 

احلاجة ، وكذا نوع وطبيعة العمل ووأسرهمواملرتبات تراعي االحتياجات املعيشية للموظفني  لألجورالعمل على وضع سياسة وطنية  -1
 لالدخار ملواجهة االحتياجات املستقبلية ومراعاة التغيري يف تكاليف املعيشة

إجياد فرص من خالل لواجبات كل وظيفة وشروط شغلها،  القضاء على البطالة املقنعة واالزدواج الوظيفي من خالل التحديد الدقيق -2
 جيع وتطوير االستثمار احلقيقي يف كافة ااالتعمل عرب تش

للدولة، ووضع القوانني موضع التنفيذ، واملراجعة الدورية هلا حبيث يتم تصحيح أيـة اخـتالالت    واإلداريةمال البنية القانونية استك  -3
 تظهر

 اإلداريةجهاز للرقابة  إنشاء -4

 اعتماد التعيني يف الوظائف العمومية على مبدأ الكفاءة واخلربة واملؤهالت، واالبتعاد عن احملسوبية -5

ار للعالوة السنوية اليت متنح للموظف حبيث حتفزه على اجناز عمله بالشكل املطلوب وااللتزام بالدوام وبذل املزيـد مـن   االعتب إعادة -6
    اجلهد وتشجيع على االبتكار وتطوير العمل

       قائمة اهلوامش
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