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 مواجهتها الوقاية منها و وطرق  يف الشركات العامةاإلداري وادلايل جرائم الفساد 

 دمحم السيويأإعداد/ د. هشام 

 دكتوراه يف القانون اجلنائي

  عميد كلية القانون اخلمس ـــــ جامعة ادلرقب

 ادلقدمة 

احلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات، كالصالة كالسالـ على من بُعث رمحة للعادلُت سيدان 

 دمحم كعلى آلو كصحبو.

تسعى التشريعات اجلنائية إىل توفَت محاية قانونية للشركات العامة؛ ألهنا ُتشكل كسيلة مهمة 

 من كسائل التنمية االقتصادية يف البالد.

 أال ىو زالت تتعرض لو الشركات العامة من سلوكيات إجراميةكلعل من أخطر ما تعرضت كال

الفساد اإلدارم كادلايل، الذم ميكن تشبيهو ابلسرطاف ادلخيف ادلستشرم يف معظم ىذه الشركات، 

على عاتق خزانة الدكلة، كتوقفها عن العمل،  ثقيالن  ئان كيصعب عالجو، كيؤدم هبا إىل أف تصبح عب

 للماؿ العاـ. ان كبَت   ان إىدار  دية ادلطاؼ، ككل ذلك يعكإفالسها، كتصفيتها يف هنا

ة من التدابَت، فإف الفساد ػػػػػػػػػػػػػػػػرغم إبراـ  اتفاقيات دكلية، كسن قوانُت كطنية، كازباذ رلموعبك 

منتشر بشكل رىيب، كعن طريقو يتم هنب ادلاؿ العاـ، كتربتو اخلصبة يف الدكؿ الضعيفة، اليت تنتشر 
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الدكؿ "الدكؿ اليت يطلق عليها تسمية كما أف النزاعات، كال سبلك أجهزة قوية كمستقلة،  فيها الفوضى ك 

 . همن الفساد كسلاطر أيضان تعاين "ادلتقدمة 

على استقرار اجملتمع كأمنو،  أيضان  كإمناكللفساد سلاطر كبَتة ليس فقط على الشركات العامة، 

دلناسبة اليت من شأهنا منع حصوؿ جرائم الفساد البد من السعي بشكل جدم ضلو إجياد الطرؽ اكذلذا 

 .كالوقاية منها ،يف الشركات العامة

ات العامة، كمعرفة ػػػػػػػػػػػػػاد يف الشركػػػػػػػػاف ادلقصود جبرائم الفسػتبدك أمهية ىذا البحث يف بي

كتطبيقاهتا، كما  ،م، كمكافحتهاوع ىذه اجلرائػػػػػػػػة دلنع كقػػػػػػأسباهبا، كالبحث عن الوسائل الناجعة كالواقعي

 ميكن لألفراد القياـ بو يف ىذا الشأف.

ىي  كيثَت ىذا البحث العديد من التساؤالت لعل أبرزىا: ما ادلقصود جبرائم الفساد؟ كما

أسباهبا؟ كما ىو احلل الفعلي إلنقاذ الشركات العامة من ظاىرة جرائم الفساد؟ ككيف ميكن منع كقوع 

تفعيل دكر األجهزة القضائية كالرقابية للقياـ  فيةكيك ل ضعف الدكلة كعجز أجهزهتا؟ يف ظىذه اجلرائم 

ىذه اجلرائم  الوقاية من بدكرىا يف ىذا الشأف ؟ ككيف ميكن توعية األفراد إىل أمهية أف يكوف ذلم دكر يف

 كما ىو السبيلاذباه ادلاؿ العاـ؟  األفرادكمواجهتها؟ ككيف ميكن غرس حس ادلسئولية كالوطنية لدل 

  .إىداره؟ك لقضاء على السلبية ادلسيطرة على أفراد اجملتمع اللييب أماـ هنب ادلاؿ العاـ ل
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ما سبق سيتم تقسيم ىذا البحث إىل مطلبُت، يف ادلطلب األكؿ سيتم توضيح  على كبناءن 

كافحتها كمنعها من جرائم الفساد كم سبل الوقاية، أما اإلدارم كادلايل كأسباهباجرائم الفساد  فهـوم

 .سيكوف زلل الدراسة يف ادلطلب الثاين

 ادلطلب األول

 مفهوم جرائم الفساد اإلداري وادلايل وأسباهبا

 متهيد وتقسيم:     

إف الوقاية من جرائم الفساد اإلدارم كادلايل، كمواجهتها ربتاج إىل ربديد مفهومها، كأسباهبا، 

من أجل البحث عن احللوؿ ادلناسبة ذلا، كيف إطار ىذا ادلطلب سيتم بياف ادلقصود من جرائم الفساد 

فع إىل ارتكاب ىذا النوع اإلدارم كادلايل يف الفرع األكؿ، أما يف الفرع الثاين سيتم ذكر األسباب اليت تد

 من اجلرائم، كذلك على النحو اآلٌب: 

 الفرع األول

 مفهوم جرائم الفساد اإلداري وادلايل

 أواًل: لدى الشراح والباحثني :  

 تعددت التعريفات بشأف ربديد مفهـو جرائم الفساد اإلدارم كادلايل، كمن ذلك:      
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يفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة كشخصية، أك استغالؿ الوظ "ُعرؼ الفساد اإلدارم أبنو: 

. كميكن أف (1)"ازباذ قرارات يف الشأف العاـ، كفق اعتبارات ادلصلحة اخلاصة، كليست كفق الصاحل العاـ

يؤخذ على ىذا التعريف من أف صاحبو أراد تعريف الفساد اإلدارم يف حُت أف مضمونو يشمل الفساد 

اإلدارم كادلايل، كأيضان ًب حصر ارتكاب الفساد فيمن يشغل الوظيفة العامة، يف حُت أف الفساد ميكن 

أك التالعب يف ارتكابو أيضان من أشخاص ال يشغلوف كظائف عامة، كما ىو احلاؿ يف جرمية الرشوة، 

 ادلناقصات، أك ادلزايدات، أك ادلشًتايت. 

يعترب ادلوظف العاـ فاسدان إذا قبل مػػػػػػػػػػػػاالن أك ىدية ذات  "كُعرؼ الفساد اإلدارم أيضان أبنو: 

قيمة مالية ) رشوة ( مقابل أداء عمل ىو ملـز أبدائو رمسيان ابجملاف، أك إذا مارس سلطاتو بطريق غَت 

. كنفس (2)"دبعٌت استغالؿ ادلنصب اإلدارم، كترجيح ادلصلحة الشخصية على ادلصلحة العامةمشركعة، 

ادلالحظات السابقة ميكن إبداؤىا أيضان على ىذا التعريف، إىل جانب أنو يضيق من مفهـو الفساد 

 حبصره يف الرشوة، ٍب يوسع من مفهومو يف الشطر الثاين من نفس التعريف.  

                                                 

 2017.2.18/5:44د. عػػػػػػادؿ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز السػػػػػػن، دكر الثقافػػػػػػة التنظيميػػػػػػة كالعدالػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة يف مكافحػػػػػػة الفسػػػػػػاد  -1
www.nazaha.gov.sal ػػ كيف نفس ادلعٌت لدل د. معاكية أمحد سيد أمحػد، سياسػة اإلسػالـ يف الوقايػة كادلنػع مػن  319ص

،  أكادميية انيف العربية للعلـو األمنية، الرايض، 1حبث مقدـ إىل ادلؤسبر العريب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيل دلكافحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفساد، اجملػػػػػػػػػػلد الفساد، 
ن الفسػػاد اإلدارم: حالػػة دراسػػية مػػن ػػػػػػ ككػػػػػػػػػػػػػػذلك لػػدل د. عبػػد   بػػن عبػػد الكػػري سػػا ، اسػػًتاتيجية احلػػد مػػ 212ـ، ص2003

المنازعاات  ادلملكة العربية السعودية، كرقة عمػل مقدمػة إىل نػدكة إدارة ادلػاؿ العػاـ، التخصػيت كاالسػتخداـ، ككرشػة عمػل تسػوية
  .7ـ، ص2009أكتػػػػػػوبر 29ػػػػ  25ادلالية ادلنعقدة دبدينة كواالدلبورػػػػ ماليزاي، يف الفًتة ما بُت

عبد عطية حر، الفسػاد اإلدارم، ادلسػببات كالعػالج، دراسػة تطبيقيػة علػى ادلستشػفيات الكػربل يف غػزة، سلسػلة العلػـو يوسف  -1
  .10، غزة ػػ فلسطُت، ص2، العدد3اإلنسانية، رللة جامعة األزىر، اجمللد

http://www.nazaha.gov.s/
http://www.nazaha.gov.s/
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أفعاؿ أك جرائم تشكل شلارسات فاسدة، كتشًتؾ ىذه  "اد أبنو: كىناؾ من عرؼ الفس

األفعاؿ كاجلرائم بعنصرين عمومان. األكؿ: ىو أهنا تنطوم على إساءة استخداـ السلطة يف القطاعُت 

العاـ كاخلاص، كاثنيهما: أف األشخاص الذين يسيئوف استخداـ سلطاهتم جينوف من كراء ذلك منافع 

 ىذا ادلفهـو أف الفساد صحصل يف القطاع العاـ كأيضان يف القطاع . بُّت (1)"ليست من حقهم

 اخلاص،كميكن كصفو أبنو مفهـو عاـ للفساد. 

كل تصرؼ غَت قانوين مادم، أك أخالقي من جػػػػػػػػػػػػػػػػػانب العاملُت، يسود يف   "كُعرؼ أبنو: 

العامة، شلا يؤدم إىل ىدر يف  بيئة بَتكقراطية، يهدؼ إىل ربقيق مصاحل شخصيو على حساب ادلصلحة

موارد الدكلة االقتصادية، األمر الذم ينعكس ابلسلب على عمليات التنمية االقتصادية كاالجتماعية، 

. كمن الواضح أف ىذا التعريف قد استبعد إمكانية ارتكاب (2)"كيؤدم إىل عدـ االستقرار السياسي

 على الفساد.  الفساد ابلسلوؾ السليب، كما تضمن اآلاثر ادلًتتبة

سوء استعماؿ ادلنصب، أك  "، حيث ُعرؼ أبنو:(3)كىناؾ من أعطى للفساد مفهـو ضيق

السلطة للحصوؿ على ميزة، أك إعطائها من أجػػػػػػػل ربقيق مكسػػػػػػػػب مػػػػػادم، أك قوة، أك نفوذ على 

                                                 

ػػػػػػػػػػػػػػاؿ أفريقيا، مركػز العمليػات االنتقاليػة سوجيت شودرم كآخركف، مكافحة الفساد، أطر دستورية دلنطقة الشرؽ األكسط كمشػػػػػػػػػػػ -1
 . 14ـ، ص2014الدستورية، ادلؤسسة الدكلية للدميقراطية كاالنتخاابت، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، 

لعػريب د. صالح الدين فهمي زلمود، الفساد اإلدارم كمعوؽ لعمليات التنمية االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػادية، دار النشػر ابدلركػز ا -2
  .40،41ـ، ص1994للدراسات األمنية كالتدريب، الرايض، 

أجػػػػػػػل النزاىػػػػػػػة كادلسػػػػػػػاءلة، أمػػػػػػػاف،  نػػػػػػػور طػػػػػػػاىر األقػػػػػػػرع، اسػػػػػػػًتاتيجيات مواجهػػػػػػػة الفسػػػػػػػاد ادلػػػػػػػايل كاإلدارم، االئػػػػػػػتالؼ مػػػػػػػن -3
  center/1601.ntml-https://www.aman.palestine.erg/ax/mediaـ ، 2013/8/17السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت

احلقيػػػل، السياسػػػة الشػػػرعية يف  ـ. كنفػػػس ادلعػػػٌت فيمػػػا  ػػػت ادلفهػػػـو الواسػػػع للفسػػػاد لػػػدل ايسػػػر بػػػن دمحم2017.6.25-11:25
  .149ق، ص1433، زلـر3 مكافحة الفساد كالوقاية منو، اجمللة القضػػػػػػػػػػػػػػػػػائية، العدد

https://www.aman.palestine.erg/ax/media-center/1601.ntml
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كمهنتها، كابلقيم  اإلخالؿ بشرؼ الوظيفة، "، كما أعطاه مفهومان كاسعان أبنو: "حساب اآلخرين

. كأيضان يؤخذ على ىذين التعريفُت حصرمها ارتكاب جرائم الفساد "كادلعتقدات اليت يؤمن هبا الشخت

 يف ادلوظف العاـ، أك العامل الذم يُسيئ شلارسة مهاـ العمل ادلكلف بو. 

كىناؾ من ركز يف ربديده دلفهـو الفساد على اآلاثر السلبية ادلًتتبة عليو، حيث    

سلوؾ كتصرؼ سيئ يؤثر بشكل سليب على أداء العمػػػل، كمن ثػػػػػػػػم اجملتمع، كال يعمل  "رفو أبنو: ع

 . (1)"على ربقيق ادلصلحة العليا للمجتمع

تعمد سلالفة مبدأ التحفظ )احلرص على تطبيق قواعد العمل يف  "كُعرؼ الفساد على أنو: 

. كقد اقتصر (2)"زااي شخصية، أك مزااي لذكم الصلةالتعامل مع كافة األطراؼ ( هبدؼ احلصوؿ على م

ىذا ادلفهـو على الفساد الذم يُرتكب عن قصد جناين، كمن ٍب استبعد إمكانية ارتكابو عن طريق 

اخلطأ غَت العمدم، برغم أنو يف الواقع العملي يتصور إمكانية ارتكابو هبذه الصورة، كمن ذلك إمهاؿ 

بات عملو شلا يتسبب يف إىدار ادلاؿ العاـ، كأيضان عدـ قياـ مكتب ادلوظف، أك العامل القياـ بواج

ادلراجعة الداخلية ابلتدقيق يف مستندات ادلعامالت ادلالية، شلا يًتتب عليو صرؼ مبالغ مالية يف غَت 

 زللها. 

                                                 

خلػػود الفليػػت، صػػػديق نصػػار، مػػنهج القػػػرآف الكػػري يف عػػالج الفسػػػاد اإلدارم، حبػػث مقػػدـ إىل ادلػػػؤسبر العلمػػي الػػػدكيل األكؿ،  -1
معاجلػة قضػااي األمػة، ينظمػو مركػز القػػرآف الكػري كالػدعوة اإلسػالمية، كليػة أصػوؿ الػدين، اجلامعػة اإلسػػالمية، القػرآف الكػري كدكره يف 

 .  344ـ، ص2008ديسمرب 17ػػػ 16غزة ػػ فلسطُت،
، 13كرد ذكػػػػره لػػػػدل يػػػػوريس بيجػػػػوفيت ، آراء يف الفسػػػػاد ... األسػػػػباب كالنتػػػػائج، مركػػػػز ادلشػػػػركعات الدكليػػػػة اخلاصػػػػة، العػػػػدد -2
  .  www.cipe- arabia.org/pdf help.asp.23ص
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 اثنياً: لدى ادلنظمات واألجهزة الدولية:

لقد كاف لبعض ادلنظمات كاألجهزة الدكلية رأم يف ربديد مفهـو الفساد اإلدارم كادلايل، 

. كىو (1)"إساءة استخداـ الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة "كمنها تعريف للبنك الدكيل أبنو: 

ة مفهـو كاسع للفساد اإلدارم كادلايل، من حيث مشوليتو لكل سلوؾ يتضمن إساءة استخداـ الوظيف

العامة، إىل جانب عدـ حصره ػػ ظاىراينػػ يف ارتكابو من موظف العاـ، كإف كاف يستشف عكس ذلك. 

إساءة استغالؿ السلطة ادلؤسبنة، من أجل  "كنفس ادلعٌت لدل منظمة الشفافية الدكلية اليت عرفتو أبنو: 

اب ىذا النوع من . كمن مجلة ما ميكن مالحظتو على ىذا التعريف حصر ارتك(2)"ادلصلحة الشخصية

الفساد فيمن ًب منحو سلطة فاستغلها دلصلحتو، كمن ٍب استبعد من نطاقو من ليس لو سلطة، سواء  

كاف يعمل يف القطاع اخلاص، أـ خارجو، كما ُحصر ىذا الفساد يف إساءة استغالؿ السلطة ادلؤسبنة؛ 

ػػػػائي ػػ العمد ػػ كأخرج ابلتايل من دائرة الفساد ارتكابو عن أم يف الركن ادلعنوم يف صػػػػػػػػػػػورة القصػػػػد اجلنػػػػػػػػػػ

طريق اخلطأ غَت العمدم، إىل جانب أف اذلدؼ ىو ربقيق مصلحة شخصية، كىذا اذلدؼ جيب أف 

يُفهم على أنو يشمل ربقيق مصاحل أشخاص آخرين ربقق دلرتكب الفساد مصلحة شخصية، كلو 

 بشكل غَت مباشر. 

                                                 

  .24ادلرجع السابق ، ص -3
ـ، https://ar.wikipedia.org/wiki/ .2017.6.25كيكيبيػػػػػػػداي، ادلوسػػػػػػػوعة احلػػػػػػػرة، مؤشػػػػػػػر مػػػػػػػدركات الفسػػػػػػػاد، -1

 ص. 11:42
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عريف ادلقدـ من برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، الذم عرفو بشكل عاـ ككذلك احلاؿ يف الت

. كقد كاف ذلذا الربانمج تعريف (1) "إساءة استعماؿ السلطة ادلخولة، لتحصيل كسب خاص "أبنو: 

إساءة استعماؿ القوة الرمسية،  "آخر للفساد كلكنو أضيق نطاقان من التعريف السابق، حيث عرفو أبنو:

أك السلطة للمنفعة اخلاصة، سواء عن طريق الرشوة، أك االبتزاز، أك استغالؿ النفوذ، أك أك ادلنصب، 

. كُعرؼ أيضان (2)"احملسوبية، أك الغ ، أك تقدي إكراميات للتعجيل ابخلدمات، أك عن طريق االختالس

 . (3)"سوء استعماؿ الوظيفة احلكومية، أك ادلواد احلكومية إلحراز مكاسب شخصية "أبنو:

كيف نظاـ االسًتاتيجية الوطنية حلماية النزاىة كمكافحة الفساد يف السعودية كرد تعريف 

يعد فسادان كل سلوؾ انتهك أاين من القواعد كالضوابط  اليت يفرضها النظاـ، كما  "للفساد على أنو: 

تحقيق يعد فسادان كل سلوؾ يهدد ادلصلحة العامة، ككذلك أم إساءة الستخداـ الوظيفة العامة، ل

. كهبذا ادلعٌت فإف مفهـو الفساد مفهـو كاسع النطاؽ، كال يقتصر فقط (4)"مكاسب خاصة يف القانوف

 على الفساد اإلدارم كادلايل. 

                                                 

، 2008الفسػػػػػػػػػػػػاد كالتنمية، نيويورؾ، ديسمربفريق احلكم الدميقراطي، مكتب السياسة اإلمنائية، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي،  -2
  www.nudp.org/governace     6ص 
 ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.  -1
 إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية، شعبة اإلدارة العامة كإدارة التنمية، برانمج األمػم ادلتحػدة اإلمنػائي، الشػفافية كادلسػاءلة يف -2

  .62ـ، ص2004يف بلداف عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سلتارة، سياسػػػػػػػػػػػػات كشلارسات، نيويورؾ، القطاع احلكومي
ـ، ُمشػػار إليهػػا لػػدل د. عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   بػػن عبػػد الكػػري سػػا ، ادلرجػػع 2007/3/9، 14137نشػػرت يف صػػحيفة الػػرايض العػػدد -3

 . 22السابق، ص
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ـ،   تعرؼ الفساد، 2003كذبدر اإلشارة إىل أف اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد لعاـ 

كلكنها اقتصرت على حصر بعض صور السلوؾ اإلجرامي الذم ميثل الفساد ادلراد مكافحتو، إىل 

  جانب الًتكيز على تعريف ادلوظف العاـ. 

كل سلوك يؤدي   "وقد يكون من ادلالئم تعريف جرائم الفساد اإلداري وادلايل على أهنا: 

 . "شروع لادلال العام أبية وسيلة مناسبة إىل ادلساس غري ادل

 الفرع الثاين 

 األسباب ادلؤدية إىل ارتكاب جرائم الفساد اإلداري وادلايل 

اذلجمة الشرسة على ادلاؿ العاـ من ِقبل شرصحة عريضة من أفػػػػػػػػػػػػػػراد اجملتمػػػػػػػػػػع، ميكن تفسَتىا 

 يف عدد من العوامل أك األسباب، كلعل منها: 

يتأثر سلوؾ العاملُت يف معظم دكؿ العا  ابلقيم كالعادات "  االجتماعية:أواًل: األسباب 

االجتماعية السائدة، إذ يصعب فصل سلوؾ العامل عن ادلؤثرات االجتماعيػػػػػػػػػػػػة احمليطة، كتعمل القيم 

، كتؤثر ضابطان لسلوؾ العاملُت فهي اليت توجو سلوكهم، كما تعمل دليالن كمرشدان لألفراد يف تصرفاهتم

 . (1")يف األحكاـ اليت يطلقوهنا على ادلواقف كاألحداث

كلعل من األسباب الرئيسة النتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل يف اجلهات العامة أف جرائم 

الفساد أصبح ذلا كسط اجتماعي مقبوؿ، كالذم يعكس ازدايد نسبة ارتكاهبا كمرتكبيها يف اجملتمع 

                                                 

الػػزعيب، أثػػر االلتػػزاـ ابلقػػيم الثقافيػػة كالتنظيميػػة علػػى مسػػتول األداء الػػوظيفي لػػدل العػػاملُت يف القطػػاع العػػاـ  خالػػد يوسػػف دمحم -1
 .  4ـ، ص2008، 1، العدد22دبحافظة الكرؾ، رللة جامعة ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك عبد العزيز، االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كاإلدارة، اجمللد
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ذلك بشكل سليف، فهؤالء اجملرمُت غَت مستهجنُت كمنبوذين يف كسطهم االجتماعي، بل العكس من 

فهناؾ قبوؿ كعدـ مباالة لتصرفاهتم، كىو ما يعرب عن كجود خلل جوىرم يف اجملتمعات العربية، كمنها 

 اجملتمع اللييب، شلا يؤدم إىل صعوبة مواجهة ىذه الظاىرة. 

فقد حاز الفساد على مشركعية شبو رمسية يف اجملتمع، كبقدر مهم من القبوؿ لدل الرأم 

العاـ الشعيب، كيظهر ذلك جليان يف التسامح الكبَت الذم يُبديو عامة الناس اذباه الفساد، كإجياد الذرائع 

ت القيم كادلبادئ ما يربر استمراره، كيساعد على اتساع نطاؽ مفعولة يف احلياة اليومية، كىكذا انقلب

 . (1)كأصبح الشخت الفاسد زلل شكر كتقدير
الفساد قد أضحى يف حياتنا العامة من صلب ثقافة اجملتمع، كبذلك يكوف اجملتمع يف ىذا " 

   (. 2" ) احلاؿ قد ابتلى دبا نسميو ثقافة الفساد

اد كمرتكبيو، كيظهر ذلك يف عدـ كجود اىتماـ ملحوظ من أفراد اجملتمع اللييب جبرائم الفس

حيث يعي  مرتكيب مثل ىذه اجلرائم يف ىذا اجملتمع اإلسالمي حياة طبيعة بُت أفراده، بل قد يصل هبم 

األمر أف يكونوا زلط احًتاـ ػػػ ظاىرم ػػػ هبم، حبيث ينعدـ لديهم الرادع الذاٌب، كابلتايل ال يشعركف أبهنم 

عائالهتم، كرلتمعهم، كما يزيد من خطورة األمر أنو قد ارتكبوا أفعاؿ مشينة كإجرامية يف حق أنفسهم، ك 

إف مشكلة ظاىرة الفساد  "يتم الدفع هبم لتويل مهاـ قيادية يف الدكلة كمساندهتم . كقد اعترب البعض

                                                 

ـ  2017.6.25عبد ادلالك ازكيوح، دلاذا عجزت الدكلة عن زلاصرة ظاىرة الفسػاد اإلدارم كادلػايل؟ جريػدة ىسػربيس، ادلغػرب، -1
 ػ    www.besprss.com/writers/247957.htmـ،/2014

عبػػػػػػػػػػاس محيػػػػػػػػػػد التميمػػػػػػػػػػي، آليػػػػػػػػػػات احلوكمػػػػػػػػػػة كدكرىػػػػػػػػػػا يف احلػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن الفسػػػػػػػػػػاد ادلػػػػػػػػػػايل كاإلدارم يف الشػػػػػػػػػػركات ادلملوكػػػػػػػػػػػة  -2
   https://www. linkedin.comدكلة،لل
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اإلدارم ليس مشكلة يف حد ذاهتا، بل ىي سلوؾ تولد كنشأ يف ظل بيئة مسحت لو كبكل أشكالو 

 . (1")كصوره يف التفشي

لك يرجع إىل ضعف ركح االنتماء، أك احلس الوطٍت الذم أصاب غالبية أفراد كلعل سبب ذ

اجملتمع، كالذم انعكس على كالئهم للوطن، كعلى أدائهم ألعماذلم، كمن أسباب ذلك عدـ اىتماـ 

. كالتنشئة االجتماعية السيئة تلعب دكران (2)اجملتمعات العربية إبشعار الفرد أبمهية انتمائو إىل رلتمعو

. كأيضان كجود خلل يف السياسة الًتبوية يف بناء الن ء يف مجيع (3)سيان يف كجود الفساد اإلدارمأسا

." كانتشار اجلهل، كنقت ادلعرفة ابحلقوؽ الفردية، كسيادة القيم التقليدية، (4)مراحل الدراسة ادلختلفة

 . (5)كالركابط القائمة على النسب كالقرابة"

ل يف ىذا الشأف كىي كجود ىذه ادلشكلة يف الوسط ادلتعلم، " مع التنبيو إىل الطامة الكرب 

. (6)كافتقار الوعي دلشكلة الفساد، كأسباهبا، كعواقبها: مييل ادلواطنوف إىل عدـ أدارؾ حقوقهم"

 .(1)كإحجامهم عن إدانة حاالت الفساد كاإلبالغ عنها

                                                 

  .161د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجع السابق، ص -3
 . 134،135ادلرجع نفسو، ص -1
 . 1يوسف عبد عطية حبر، ادلرجع السابق، ص  -2
الرقابػة ادلاليػة ربػت  أسيل جبار عنرب، إسًتاتيجية مقًتحػة دلكافحػة الفسػاد اإلدارم، حبػث ُمقػدـ إيل ادلػؤسبر العلمػي األكؿ لػديواف -3

 .4، صـ2012، العراؽ،"دكر أجهزة الرقابة يف احلػػػػػػػػػػػػد من الفسػػػػػػػػػػػاد اإلدارم كادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل "شعار
ـ إيل ادللتقػػى الػػوطٍت د. مفتػاح صػػاحل، أ. معػاريف فريػػدة، الفسػاد اإلدارم كادلػػايل: أسػػبابو، مظػاىره، كمؤشػػرات قياسػو، حبػػث مقػد -4

 . 6، اجلزائر، ص2012، 7/5، 6حوؿ: حوكمة الشركات كآلية للحػػػػػػػػػػػد من الفساد ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل كاإلدارم، يومي 
. 31ـ، ص2011نػاف،، لب2اجلمعة اللبنانية لتعزيز الشفافية، منظمة الشفافية الدكلية، دراسة حوؿ نظػاـ النزاىػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطٍت ط -5

www.transparencuy. Lebanon. Or 

http://www.transparencuy/
http://www.transparencuy/


 عاشرالعدد ال -األكادميية جملة البحوث 
 جرائم الفساد اإلداري وادلايل يف الشركات العامة

 

069 

 

ديٍت كاألخالقي، فهو كقبل كل ذلك فإف الفساد اإلدارم كادلايل يرجع إىل ضعف الوازع ال

يعرب عن سلوؾ مشُت كغَت مقبوؿ، فمن خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ استغالؿ الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػة، أك ادلساس ابدلاؿ العاـ 

لتحقيق أغراض شخصية، يعرب يف نفس الوقت عن سلوؾ سلالف ألحكاـ الدين اإلسالمي، كسلوؾ 

مل ذاتو، كالكذب، كالنفاؽ، كاخلداع يف غَت أخالقي، يتمثل أيضان من خالؿ عدـ احًتاـ الع

 ادلعامالت، كاالختالس. 

" ىناؾ تراجع كبَت يف اجملتمعات العربية يف مواصفات كمعايَت ادلواطن الصاحل جلهة تغليب 

االعتبارات ادلصلحية، بل إف القيم الدينية   تعد تشكل ابلضركرة رادعان كافيان للممارسات اخلاطئة؛ ألنو 

ف إعادة توصيف ىذه ادلمارسات حبيث ال تتعارض يف ظاىرىا مع ادلعتقدات الدينية أصبح ابإلمكا

 . (2)للشخت"

. كغياب دكر كسائل (3)كمن األسباب االجتماعية أيضان ضعف دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين

 اإلعالـ يف ربمل ادلسؤكلية يف الكشف عن جرائم الفساد، كعدـ السماح لإلعالميُت، كأيضان للمواطنُت

                                                                                                                         

   .66إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ادلرجع السابق. ص -6
كانعػداـ ادلسػاءلة كاحملاسػبة، مركػز ادلشػركعات الدكليػة دمحم حجازم، الفسػاد يف الػدكؿ العربيػة: كفػرة اجلهػات الرقابيػة كالقػوانُت...  -1

 .CIPEاخلاصة زلاربة الفساد،
ابديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد يف اجلزائر، ماجسػتَت، كليػة احلقػوؽ كالعلػـو السياسػة، قسػم العلػـو السياسػية، جامعػة  -2

 9ـ، األردف، ص2014ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػاد، التقريػػػػر السػػػػنوم،ػػػػػػػ ىيئػػػػة مكافحػػػػ 39ـ، ص2015مولػػػػود معمػػػػرم تيػػػػزم كزك ػػػػػػػػ اجلزائػػػػر،
www.jacc.gov.jo  ػػ أسامة إبراىيم عبد  ، الفساد اإلدارم كادلايل كاالشكالية كطرؽ معاجلتها، ادلؤسبر العلمي األكؿ لديواف

 . 4الرقابة ادلالية، ادلرجع السابق، ص
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. كإحجاـ أفراد اجملتمع عن (1)ابلوصوؿ إىل ادلعلومات كالبياانت، شلا يُعرقل شلارستهم لدكرىم الرقايب

 التبليغ عن جرائم الفساد. 

العوامل االقتصادية تلعب دكران مهمان يف انتشار ظاىرة الفساد،  اثنيًا: األسباب االقتصادية:

 حيث ُيسعى إىل ربقيق ادلصلحة اخلاصة على حساب ادلصلحة العامة. 

كذىب البعض إىل أف ىناؾ تناسبان بُت تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم كدرجة الفساد، 

رص استغالؿ موظفي الدكلة ذلذه السلطة فكلما زاد دكر القطاع العاـ يف النشاط االقتصادم زادت ف

من أجل ربقيق مكاسب شخصية، كما يعٍت ذلك من سوء استغالؿ موارد اجملتمع، كالعكس 

 . (2)صحيح

كلعل السبب اجلوىرم يعود إىل طبيعة النظاـ االقتصادم كالسياسي الذم تنتهجو بعض 

إىل ظهور الظلم االجتماعي، كاختالؿ  الدكؿ، كىي نظم بعيدة سبامان عن كاقع ىذه اجملتمعات، شلا أدل

التوازف االقتصادم كاالجتماعي، كسوء توزيع الثركات كمػػا إىل ذلك، فظهر الفساد كانتشار يف كل 

. كىذا يبدك جليان يف الواقع ادلعاش بسبب عدـ كجود أىداؼ كاضحة يُراد ربقيقها، (3)مناحي احلياة

 كالتنفيذ. كعدـ انتهاج األساليب العلمية يف التخطيط 

                                                 

  .4ػػػػ أسامة إبراىيم عبد  ، ادلرجع السابق، ص 39ابديس بوسعيود، ادلرجع السابق،ص -3
، 2، العدد3يوسف خلفية اليوسف، الفساد اإلدارم كادلايل: األسباب، كالنتائج، كطرؽ العالج، رللة العلـو االجتماعية، اجمللد -1

 . 271ـ ص2002
  .164د. صالح الدين فهي زلمود، ادلرجع السابق، ص -2
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كقد ترتب على ذلك سوء توزيع الدخوؿ بُت أفراد اجملتمع، كتدين ركاتب العاملُت يف القطاع 

العاـ، كانتشار الفقر، كالبطالة، كما تبعو من عدـ القدرة على تلبية متطلبات احلياة، كعدـ قدرة الدكلة 

فع لدل البعض إىل ارتكاب . كىو ما يشكل دا( 1)على توفَت احلاجات األساسية كاخلدمات للمواطن

جرائم الفساد، من أجل احلصوؿ على ادلػػػػػػاؿ، كلكن ىناؾ من يرتكب ىذه اجلرائم برغم أف أحوالو 

 االقتصادية جيدة.  

فقد بينت إحدل الدراسات أف من أكثر األسباب اليت تؤدم إىل الفساد ػػ من كجهة نظر 

ؼ كالطمع كاجلشع، إىل جانب كجود سوؽ رائجة السجناء يف قضااي الفساد اإلدارم ػػػػ حب الًت 

تسعى كافة األطراؼ يف العمليات االقتصادية لتعظيم منفعتها ". ك(2)للفساد، كغياب القدكة احلسنة

الفردية؛ أم الرفاىية أك الثركة، كابلتايل فإف ادلصاحل األاننية لتلك األطراؼ تكوف احملرؾ األساسي 

 . (3")للتعامل فيما بينهم

تشهده ليبيا يف الوقت احلايل من أزمات اقتصادية، كسياسية، كاجتماعية  كما  

كأخالقية، بسبب الفنت كاحلركب بُت أبناء الوطن من أجل السلطةف كادلاؿ، ما يشكل عوامل دافعة إىل 

انتشار ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل، اليت أدت إىل هنب كسرقة ادلاؿ العاـ بشكل خطَت، كال ميكن 

                                                 

ػػػػػػ  يوسػػػف عبػػػد عطيػػػة حبػػػر، ادلرجػػػع  9ػػػػػػػ ىيئػػػة مكافحػػػة الفسػػػاد، مرجػػػع سػػػابق، ص  38السػػػابق، صابديػػػس بوسػػػعيود،ادلرجع  -3
 . 4ػػػ آسيل جبار عنرب، ادلرجع السابق، ص 12السابق، ص

خالػد بػن عبػد الػرمحن بػن حسػن بػن عمػر آؿ الشػي : الفسػاد اإلدارم، أمناطػو كأسػبابو كسػبل مواجهتػو شلػن كجهػة نظػر ادلػدانُت  -1
ـ.  2017/2/18، رسػالة دكتػوراه، موقػع الػرايض ""ضلػو بنػاء منػوذج دلكافحتػو  كادلعنيُت دبكافحتو ابدلملكة العربية السعوديةدبمارستو 

www.alriyaclh.com/234796 
 . 26،27يوريس بيجوفتي ، ادلرجع السابق، ص -2
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بعض ادلمارسات اليت تسهم يف استفحػػػػػػػػػػػػػاؿ البطالة، ادلتمثلة يف االزدكاج الوظيفي، حيث اتضح  إغفاؿ

أف ىناؾ عددان كبَتان من األشخاص يعملوف يف أكثر من كظيفة، يف حُت أنو يوجد من ليس لو كظيفة 

امعات لديهم أعماؿ يف أك عمل، كشلا زاد األمور سوءان أف ىناؾ الكثَت من الطلبة، كخباصة طلبة اجل

اجلهات العامة كال يقوموف دبمارستها فعالن، فإىل جانب أتثَت ذلك على ربصيلهم العلمي، فإنو ًب 

 إقحامهم يف جرائم الفساد منذ البداية، كبرعاية أكلياء أمورىم. 

حيث ال ىذا فضالن عن البطالة ادلقنعة، ادلنتشرة بشكل ملفت يف أجهزة كشركػػػػػػػػػػات الدكلة، 

 يكوف للموظفُت كالعاملُت الداخلُت يف ىذا النوع عمل يقوموف بو.

تسهم األسباب السياسية بشكل ال يستهاف بو يف إحداث جرائم اثلثًا: األسباب السياسية: 

الفساد اإلدارم كادلايل، كالتشجيع على ارتكاهبا كانتشارىا؛ لتحقيق عدة أىداؼ لدل فئة معينة، 

كمة، كالواقع يثبت أف الوقاية من جرائم الفساد، كمكافحتها يتوقف بشكل كبَت كخباصة السلطة احلا 

 على موقف السلطة احلاكمة منها. 

لقد أصبح الفساد من األمور الداخلة يف العملية السياسية، فهو أمر تنظيمي يعتمد مستواه 

ريع الذم يتم من على النظاـ السياسي يف الدكلة، حيث يعترب الفساد شكالن من أشكاؿ زبصيت ال

جانب احلاكم، حيث يتم خلق ادلوظفُت الفاسدين عادة بناءن على رغبة احلاكم، لضماف إخالصهم لو، 
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كيقلل احتماالت ىركهبم كعصياهنم، كعند احلاجة يتم اهتاـ ادلوظف غَت ادلتعاكف عما ارتكبو من جرائم 

 . (1) الفساد

قاية من ىذه الظاىرة كمواجهتها أم كيف ظل ىذه الظركؼ لن تكوف ألم اسًتاتيجية للو 

فعالية؛ ألف السلطة احلاكمة كادلناط هبا قيادة كتنفيذ ىذه االسًتاتيجية مستفحل فيها الفساد أصالن، 

كتستخدمو كسيلة الستمرار بقائها يف السلطة، كضماف استحواذىا على مقدرات الشعب، كيف حالة 

ئم الفساد اإلدارم كادلايل، فإف اذلدؼ من ذلك ربقيق ازباذ اإلجراءات القانونية ضد بعض مرتكيب جرا

 أىداؼ شخصية.

إف كجود أنظمة ديكتاتورية استبدادية ربتكر احلكم يف البالد، كال تقبػػػػػػػػػل ادلشاركة، ينتج عنو 

غياب قيم الشفافية، كالنزاىة، كادلساءلة، كحرماف الكثَت من ادلواطنُت من ادلسامهة يف رسم السياسات 

امة، كما أف عجز احلكومة عن شلارسة مهامها، كربسُت أحواؿ العاملُت يف الدكلة، كتسلط بعض الع

ادلسؤكلُت ابلدكلة، كاستغالذلم لنفوذىم من أجل ربقيق مصاحلهم اخلاصة، أدل إىل تعميم ركح 

 . (2)الالمباالة  لدل األفراد اذباه ما صحصل يف بالدىم، كانعكس ذلك بدكره على أدائهم ألعماذلم

كغياب اإلرادة السياسية يًتتب عليو غياب مؤسسات الدكلة، كتتعطل آليات الرقابة فيها، 

 . (3)ك بو كازع ادلساءلة كاحملاسبة.

                                                 

 .25ادلرجع نفسو، ص -1
 . 50،51ػػػ د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع السػابق، ص 33،34ابديس بوسعيود، ادلرجع السابق، ص  -1
ػػػ أسامة إبراىيم عبػد  ، ادلرجػع  9عباس محيد التميمي، ادلرجع السابق، ػػػ ىيئة مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص -2

 . 2ػػػ دمحم حجازم، ادلرجع السابق، ص 4السابق، ص
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فالفساد السياسي كسوء اختيار من يتوىل ادلناصب القيادية العليا، كاالعتماد على الوالء 

 . (1) اإلدارم كادلايل السياسي يف ذلك، ترتب عليو انعداـ جهود مكافحة الفساد

كتزداد خطورة األسباب السياسية اليت تسهم يف استفحاؿ ظاىرة الفساد عند حصوؿ 

األزمات السياسية، حيث تكوف الدكلة كأجهزهتا يف أضعف حاالهتا، كُيستغل ذلك من ِقبل ادلفسدين 

 يف زايدة ارتكاب اجلرائم، كىو ما حصل كمازاؿ صحصل يف ليبيا. 

عدـ االستقرار السياسي غياب التماسك السياسي الداخلي، كتقاسم السلطات، كمن نتائج 

كاندالع احلركب الداخلية، كانعداـ األمن، كالتدخل األجنيب، كما أنو يعيق جهود مكافحة الفساد، 

 . (2)كعن إحراز النتائج اليت تسعى إليها ىذه اجلهود

ع مردكد سياسة مكافحة الفساد، على " كىو ما يكشف عنو تواضرابعاً: األسباب القانونية:

 . (3)الرغم شلا تزخر بو التشريعات من ترسانة عقابية مدججة بكل صور التجري كالعقاب"

إف عدـ اكتشاؼ ىذه اجلرائم يرجع إىل منظومة الفساد ادلتمركزة يف اجلهات العامة، حيث إف 

نهم على الفساد، فيتم تسهيل ارتكاب أفرادىا كإف   يكن بينهم اتفاؽ، فهناؾ توافق إرادات فيما بي

 جرائمو كالتغطية عليها، ابعتبار أف ذلم استفادة من ذلك. 

                                                 

  .12ػػػ يوسف عبد عطية حبر، ادلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع السػابق، ص 316عبد العزيز السن، ادلرجع السابق، صد.عادؿ  -3
ـ، أبرز ادلؤشرات اإلقليمية: الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا، عدد البلداف ادلشمولة يف ادلؤشر: 2009مؤشر مدركات الفساد لعاـ -1

19 ،TRANSPARENCY INIERNATIONAL اجلمعيػػػة اللبنانيػػػة لتعزيػػػز الشػػػفافية، ادلرجػػػع السػػػابق، ػػػػػػػػػ
 . 47ص
 .  47ابدديس بوسعيود، ادلرجع السابق، ص -2
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يربز ىذا العامل القانوين يف كجود قوانُت أك أنظمة تشجع على ارتكاب جرائم  كأيضان 

على  . أك غياب التشريعات كالقوانُت النافدة كالفعالة اليت تكافح الفساد، كتفرض العقوابت(1)الفساد

 . (3). أك عدـ كضوحها(2)مرتكيب جرائمو

كيرل البعض أف " التشريع ادلعقد كغَت الشفاؼ صحدد إجراءات بطيئة دكف ربديد مدد معينة 

ملزمة، اتركان اخليار يف إهناء اإلجراءات دلوظفي احلكومة القائمُت بعملية التنفيذ، كهبذا  لق التشريع 

 .(4)فرصة ىائلة للفساد"

ككذلك أتثَت السلطة احلاكمة على السلطة التشريعية عند إصدارىا للتشريعات كالقوانُت ذات 

العالقة، اليت ربرص أف تكوف يف مصلحتها كدبا  دـ أىدافها، ىذا من جهة كمن جهة أخرل فإف 

يس أغلب الدكؿ يتوافر لديها ترسانة ضخمة من التشريعات كالقوانُت دلكافحة جرائم الفساد، كلكن ل

ذلا نتائج مقبولة، كىو ما يعكس كجود مشكلة يف الكادر البشرم ادلناط بو ىذا األمر، ابإلضافة إىل 

عدـ إمكانية تطبيق القوانُت كاللوائح كتنفيذىا يف حالة ضعف الدكلة كأجهزهتا، كاالنفالت األمٍت 

 كانتشار السالح. 

من الصعب دبكاف حصر األسباب اإلدارية كالتنظيمية اليت  األسباب اإلدارية:خامسًا: 

تؤدم إىل ارتكاب جرائم الفساد اإلدارم كادلايل. " ضعف الضوابط األخالقية يف مؤسسات الدكلة 

                                                 

 .35ادلرجع السابق. ص -3
 . 9ىيئة مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص -4
  .1يوسف عبد عطية حبر، ادلرجع السابق، ص -5
 . 28بوريس بيجوفيت ، ادلرجع السابق، ص -1
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.  كبرغم االقتناع أبف (1)كاجملتمع عمومان، ما يؤدم إىل تغليب ادلصلحة الفردية على ادلصلحة العامة ."

انة جيب احملافظة عليها، كأدائها على الوجو ادلطلوب، كأهنم مسئولوف كزلاسبوف العمل أك الوظيفة أم

عليها، إال أف ىناؾ نسبة كبَتة من ادلوظفُت كالعاملُت ال يؤدكهنا على النحو ادلطلوب، شلا قد يسبب يف 

 ىدر ادلاؿ العاـ كادلساس بو، كأكثر من ذلك قد يسامهوف عن عمد يف اإلضرار بو. 
األمانة كالتقول هلل تعاىل من ادلوظف، ككانت الغاية من الوظيفة مجع ادلاؿ  إف عدمت" 

 . (2")كربصيل اجلاه، فحّدث عندئذ عن الفساد كاإلفساد كال حرج

كقد كصل األمر بعدد كبَت من العاملُت كادلوظفُت إىل اعتبار أف ادلرتب كادلزااي كادلكافآت حق 

 اؾ عدـ رغبة يف العمل كاإلنتاج بشكل ملفت للنظر. من حقوقهم دكف أف يقابلو عمل، كأصبح ىن

كمن األسباب اإلدارية أف التعيُت يف اجلهات العامة ال يتم على أساس الكفاءة كاجلدارة، 

كادلصداقية، كإمنا على أساس القرابة كالصداقة، كالوالء سواء السياسي أـ الفكرم، كتبادؿ ادلصاحل إىل 

ألمنية يف ىذه اجلهات كيف مراكز قيادية. كىذا أدل إىل عدـ كفاءة جانب تشغيل أفراد من األجهزة ا

بعض ادلوظفُت كالعاملُت، كانعكس سلبان على أداء العمل فتكثر فيو األخطاء، فيكوف بيئة خصبة 

 . (3)الرتكاب جرائم الفساد

                                                 

 .34ابديس بوسعيود، ادلرجع السابق ، ص -2
د. طػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػارس، أسػػػػػػػػػػػػس مكافحػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػػاد اإلدارم كادلػػػػػػػػػػػػايل يف ضػػػػػػػػػػػػوء السػػػػػػػػػػػػنة النبويػػػػػػػػػػػػة، شبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األلوكػػػػػػػػػػػػة،  -1

www.aiukah.net ـ. 12:09ـ، 2017.6.25ػػػػ 
، 65د. سػػػػػػػػهَت حسػػػػػػػػُت حسػػػػػػػػن، ادلسػػػػػػػػؤكلية األخالقيػػػػػػػػة يف مواجهػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػاد اإلدارم كادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل، رللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة داييل، العػػػػػػػػدد -2

 . 203، صـ2015العراؽ،

http://www.aiukah.net/
http://www.aiukah.net/
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة أك متخصصة، كما برزت ظاىرة تويل ادلسؤكلية قيادات ضعيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، كغَت ذات كفػػػػػ

شلا صلم عنو ظهور اإلدارة السلبية، كإصدار القرارات اخلاطئة، كضعف األنظمة اإلدارية اليت ربكم إدارة 

اجلهة، كىو عامل مساعد للبعض على استغػػػػػػػػػالؿ ذلك، بتمرير عمليات الغ  كالتالعب على ىذه 

اؾ قيادات متخلفة كفاسدة، إىل جانب عدـ كضوح األىداؼ لديها، القيادات، فضالن عن كوف أف ىن

أكثر ما يلفت النظر يف  ". ككل ذلك يتضح يف إدارة الشركات حيث إف (1)كميلها ضلو ادلركزية الشديدة

اجتماعات اذليئة العامة للشركات ىو الضعف الشديد لدل احلاضرين، ابلنسبة دلدل تفهمهم حلقيقة 

ادلطركحة أمامهم، إذ اندران ما ترل أحدان ميّحت يف ادلصركفات الكبَتة، أك يف توايل البياانت ادلالية 

اخلسائر، أك يف تراجع األرابح، أك يف شح سيولة الشركة، أك يف عدـ االلتزاـ ابدلعايَت احملاسبية الدكلية، 

ركة، أك يف استثمارات أك يف امتيازات كمصركفات اإلدارة العليا كركاتبها، أك يف سياسة التعيُت يف الش

 . (2)الشركة االرذبالية، أك يف تضارب ادلصاحل"

كأيضان كجود ضعف يف أداء الرقابة الداخلية ابجلهات العامة ادلتمثلة يف مكاتب ادلراجعة 

الداخلية، كالتفتي  كادلتابعة، كىذا راجع إىل عدـ كفاءة العاملُت هبا، كعدـ كجود ضماانت تسمح ذلا 

 ادلسندة إليها بشكل مستقل، كحيادم، كنزيو.أبداء ادلهاـ 

                                                 

 .50،119ػػػع السػابق، ص. ػػػ د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ39ابديس بوسعيود، مرجع سابق، ص -1
 . 2دمحم حجازم، ادلرجع السابق، ص -2
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كغياب اإلفصاح كالشفافية كالوضوح، كعدـ اإلفصاح عن ادلعلومات كالسجالت العامة،  

 .  (1) كاالستثمارات، كاإليرادات يف إدارات الشركات

التوسع كيعد التكدس الوظيفي أحد األسباب الرئيسية يف جرائم الفسػػػػػػػػػػػػػاد اإلدارم كادلايل، ف

الكمي يف أعداد ادلوظفُت إىل حد التضخم الوظيفي، لو آاثر سيئة على ادلوظفُت، كعلى الدكلة، حيث 

تقف الدكلة عاجزة عن ربسُت أحواؿ العاملُت بسبب ربميل ادليزانية مبالغ ضخمة صحصل عليها 

. كأيضان " هتاكف (2)يتهمادلوظفُت ال يؤدكف أعماالن ذا قيمة، كآاثر سيئة على سلوؾ العاملُت كعلى انتاج

اإلدارة يف معاجلة االضلرافات، كعدـ تطبيق اجلزاءات الرادعة بعدـ معاقبة ادلهمل، كعدـ مكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأة 

ادلثابر، كعدـ العدالة يف توزيع األعماؿ، فيستوم بذلك احملسن كادلسيء، شلا  لق جوان من التذمر، 

 . (4)كتعارض أك تضارب ادلصاحل. (3)كالفوضى اإلدارية"

كعدـ معاجلة ادلشاكل اليت تواجو الشركات يف الوقت ادلناسب، بل تًتؾ حىت تتفاقم 

كتستشرم، كمن ذلك ما سبر بو بعض الشركات من حالة تعثر مايل، فيصبح تصفيتها، أك تغيَت إداراهتا، 

من األسباب ادلهمة كذلك كجود . (5)أك زلاسبيها بشكل مبكر دبثابة إنقاذ ذلا، كىو ما ال صحصل

                                                 

 . 9ػػػػ ىيئة مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص 3ادلرجع نفسو، ص -3
 كما بعدىا. 113د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجع السابق، ص -1
 . 115ػػػػ كأيضان د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجع السابق ، ص 203د. سهر حسُت حسن، ادلرجع السابق ، ص -2
ػػػػ " أف تعػارض ادلصػاحل صحػدث عنػدما تتػأثر موضػوعية قػرار موظػف عػاـ أك  321د. عادؿ عبد العزيز السػن، مرجػع سػابق، ص -3

صدقائو ادلقربُت ، أك حُت يتأثر أداؤه استقالليتو دبصلحة شخصية، مادية أك معنوية، هتمو ىو شخصيان      أك أحد أقرابئو أك أحد أ
 .320،321للوظيفة العامة ابعتبارات شخصية مباشرة أك غَت مباشرة" ادلرجع نفسو، ص

 . 4دمحم حجازم، ادلرجع السابق، ص -4
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ضعف يف أداء األجهزة القضائيػػػػػػػػػة كالرقابيػػة،  كذلك لعدة أسباب منها: عدـ سبتعها ابالستقاللية 

الالزمػػة دلمارسػػػػػػػػػػػػػػة أعماذلا، ككجود تداخل يف االختصاصات بُت ىذه األجهزة، كما تعانيو أيضان من 

لكفاءة كاجلدارة ادلطلوبة، كاستغالؿ بعض العاملُت هبا لصالحياهتم. ابإلضافة البَتكقراطية، كعدـ توافر ا

. كقد تعاين ىذه األجهزة (1)إىل استغراؽ إجراءات التحقيق كادلساءلة يف جرائم الفساد لفًتة زمنية طويلة

 نفسها من ظاىرة الفساد اإلدارم كادلايل، شلا يؤدم إىل ارتكاب ادلزيد منها. 

  

                                                 

ػػػػ خلػود   34،35ص ػػػػ ابديػس بوسػعيود، ادلرجػػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػابق ، 322، 321د. عادؿ عبػد العزيػز السػن، ادلرجػع السػابق، ص -1
ػػػػ إدارة الشػؤكف االقتصاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػة، بػرانمج األمػم ادلتحػدة اإلمنػائي، ادلرجػع السػابق ،  347الفليت، ادلرجع السابق، ص

 . 66ص
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 اينادلطلب الث

 سبل الوقاية من جرائم الفساد اإلداري وادلايل ومواجهتها ومنعها

 متهيد وتقسيم:
لواقع احلكم كالبيئة السياسية يف كتتطلب اسًتاتيجية مكافحة الفساد الفعالة فهمان مفصالن " 

ادلتعمق ، ... كتعتمد جودة كفاعلية سياسات مكافحة الفساد كبرارلو يف أم بلد على الفهم ادلعٍت البلد

... كقد كالعوامل اليت تسمح ابستمراره يف بلد معُت، ، ككيفيتو، كأسبابو، كزمانو، دلكاف حدكث الفساد

العوامل ادلقاكمة فشلت العديد من برامج مكافحة الفساد؛ ألهنا   تتمكن من استيعاب طبيعة 

م بياف اإلصالح االجتماعي يف .كيف إطار ىذا ادلطلب سيت(1")، كموقعهػػػػػػػا، كتنظيمها كقوهتالإلصالح

 الفرع األكؿ، أما يف الفرع الثاين سيتم توضيح اإلصالح اإلدارم كادلايل، على النحو اآلٌب: 

 الفرع األول

 اإلصالح االجتماعي

 متهيد:

ادلشكلة اجلوىرية يف أم اسًتاتيجية يتم كضعها للوقاية من جرائم الفساد اإلدارم كادلايل تتمثل 

ُتسند إليو كضع ىذه االسًتاتيجية، كتطبيقها كتنفيذىا على الواقع؛ دبعٌت أف ىناؾ يف الفرد الذم 

 مشكلة فيمن يتوىل ادلهاـ التشريعية، كالقضائية، كالتنفيذية.  

                                                 

ذكرة تطبيقية حوؿ مكافحػة الفسػاد، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي حوؿ مكافحة الفساد، إدماج مكافحة الفساد يف التنمية، م -1
 .11ـ، ص2008ديسمرب
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البد من االىتماـ ابجلانب الديٍت ألفراد اجملتمع، حبيث يتم تقوية أواًل: الناحية الدينية: 

 سَتدعهم من الوقوع يف شباؾ عا  اجلرمية. الوازع الديٍت لديهم، الذم بدكره 

كالقيم اإلسالمية النبيلة اليت يعمل اإلسالـ على غرسها كاألمانة، كزلاربة الظلم كاالستغالؿ، 

كعدـ إعطاء ادلوظف حقو، أك ادلؤسسة حلقها، كاليت تنبثق من اإلمياف بوجود خالق ذلذا الكوف، كإنو يف 

كزلاسب على كيفية استغاللو دلوارد ىذا الكوف يف الدنيا كاآلخرة، فإف ىذه  رقابة من   ػػػػ سبحانو ػػػػ،

القيم تعترب رادع داخػػػػػػػػػػلي لإلنساف، كتشكل منظومة ضوابط قادرة على ترشيده يف استخدامو دلوارد 

اإلدارم اجملتمع، شلا يًتتب عليو زايدة يف اإلنتاج، كعدالة التوزيع، كتقلل التبذير، كمكافحة الفساد 

 . (1)كادلايل

كإذا ترىب الضمَت الديٍت أك ًب إيقاظو فإنو يقوم األلفة كاحملبػػػػػػػػػػة كتشتد الصػػػػلة، فيذىب احلقد 

على اجملتمع ػػػ الذم يدفع إيل اجلرمية ػػػػ كابلتايل ربقيق الوقاية من الوقوع يف اجلرمية، كما أنو يسهل من 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتكب فػػي اخلفاء، إلحساس الذين عاينوا كشاىدكا ارتكاهبا أف عليهم كاجبان إثبات اجلرائم اليت تػػػػػػػػػػ

 .  (2)دينيان أف يبلغوا، عنها تنفيذان حلكم رهبم

إف غرس الوازع الديٍت كتقويتو ليس ابألمر اذلُت، كخباصة يف كقتنػػػػػػػػػػػػػا احلاضر، فهو صحتاج إىل 

 بدؿ اجلهود كتكاثفها، ابتداءن من األسرة إىل مؤسسات التعليم كالعمل. 

                                                 

ػػػػ د. دمحم عبػد  355ػػػػػ خلػود الفليػت، صػديق نصػار، ادلرجػػػػػػػػػػػػػػػع السػابق، ص 280يوسف خليفة اليوسف، ادلرجع السابق، ص -1
، 1عػػريب الػػدكيل دلكافحػػة الفسػػاد، اجلػػزءاللطيػػف الفرقػػور، تطبيقػػات اإلدارة اإلسػػالمية يف مكافحػػة الفسػػاد، حبػػث مقػػدـ  إىل ادلػػؤسبر ال

 . 248ـ، ص2003أكادميية انيف العربية للعلـو األمنية الرايض ػػػػ السعودية، 
  .249د. دمحم عبد اللطيف الفرفور، ادلرجع السابق، ص -2
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 البد من توجيو االىتماـ إىل أمهية إعادة النظر يف أساليباثنياً: الناحية الرتبوية والتعليمية: 

الًتبية كالتعليم داخل مؤسسات التعليم دبختلف مراحلو، كىذا صحتاج بطبيعة احلاؿ إىل إطالؽ عملية 

إصالح يف ادلؤسسة التعليمية، اليت بدكرىا ينخر فيها الفساد بشكل ال يوصف، فمؤسسات التعليم  

د اإلدارم كلها مثلها مثل مؤسسات الدكلة األخرل أصبحت تعاين من االضلالؿ األخالقي، كالفسا

 كادلايل، األمر الذم أصبحت فيو عاجزة عن ادلسامهة يف بناء اجملتمع. 

فهذه ادلؤسسات بدالن من أف تقـو بدكرىا يف الًتبية كالتعليم كادلسامهة يف بناء أجياؿ صاحلة  

يُعّوؿ عليها يف بناء الدكلة، أصبحت ىي نفسها من تسهم يف اجياد أجياؿ ليس لديها كازع ديٍت، أك 

أخالقي، أك اجتماعي، أجياؿ غَت صاحلة كال ميكن االعتماد عليها يف بناء مستقبل زاىر كمشرؽ، 

كأصبح ما صحدث يف ىذه ادلؤسسات أمر ال ميكن تصدقيو من مظاىر االضلالؿ كالفساد، ككل ذلك 

 يرجع إىل الفساد ادلستشرم فيها. 

اؿ القادمة بثقافة نبذ الفساد عمومان البد من " النهوض ابلواقع الًتبوم، كربصُت األجي

 . (1)كادلفسدين، من خالؿ برامج مدرسية كتربوية مدركسة، ضمن أسس علمية كأخالقية صحيحة"

كإىل كضع مفردات يف مناىج التعليم العاـ كاجلامعي، بشأف النزاىػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػانة، كمكافحة 

. كإعادة النظر ابدلناىج الدراسية للمراحل كافة، (1)الوظيفةالفساد، كإساءة األمانة، كهتتم أبخالقيات 

 . (2)من أجل تعميق دكر ادلؤسسات التعليمية حملاربة الفساد

                                                 

 -www.moheet.com/detailsد. عػػادؿ عػػامر، كيفيػػة مواجهػػة الفسػػاد يف مصػػر، احملػػيط شػػبكة اإلعػػالـ العربيػػة -1
artcle/2014/09/04/2134183/htmi.  
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ككما جيب حث اجلامعات على أف يكوف ذلا دكران مهمان كملموسان يف الوسط االجتماعي 

مشاكل، من خالؿ إقامة الندكات  احمليط هبا، كأف تسهم يف إجياد احللوؿ ادلناسبة دلا يعًتض اجملتمع من

كادلؤسبرات ككرش العمل، كإجراء الدراسات كالبحوث كالتجارب، للوصوؿ إىل معرفة أسباب ادلشاكل 

 كآاثرىا ككيفية معاجلتها بشكل مناسب.

كالسعي ضلو نشر ثقافة احلد من الفساد اإلدارم كادلايل لدل الطلبة، كبعدة كسائل منها  

دراسية، كعقد الندكات كاحللقات الثقافية، كاستضافة متخصصُت يف رلاؿ الوقاية تضمينها يف ادلواد ال

من الفساد كمكافحتو، كتوزيع ادللصقات على أركقة الكليات يكوف زلورىا نبذ الفساد كاالبتعاد عنو، 

 . (3)كُحرمتو يف الشريعة اإلسالمية

/ج( الدكؿ 13يف مادهتا )ـ 2003كقد الزمت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد لعاـ

األطراؼ ابزباذ تدابَت مناسبة من أجل القياـ بربامج توعية عامة، دبا يف ذلك ادلناىج الدراسية 

 . (4)كاجلامعية

                                                                                                                         

ااااااا لالااد بااا عبااد الاال ما بااا  اااا بااا  28د. عبااد ع عبااد ال االم، اااال،  الملقااص الااااب     1-
 عمل آل الشيخ  الملقص الااب .

 . 5أايل قبالعنبل  الملقص الااب     2-
ال عبا،  التوقيا  االاا م، لمناالم الم ااابا  ا داة د. ابتهاج إاماعيل يعقوب  د. بثنيا  لاشاد  -3

لتفعيل دول الم ااب والمدق  ف، ال د ماا الفاااد االدالو والماال،  الماؤتمل العاما، ادول لاديواا 
  .5اللقابا الماليا  الملقص الااب    

الدكرة الثامنة كاخلمسوف  ـ ػػػ2003، لسنػػػػػػة58/4اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد، قرارا مجعية العامة لألمم ادلتحدة، رقم  -4
  ـ.2003نوفمرب 21، بتاري  .A/RES/58/4من جدكؿ األعماؿ، رقم الوثيقة  108البند
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من أكثر العوامل اليت تدفع إىل ارتكاب جرائم الفساد اإلدارم كادلالُت اثلثاً: توعية اجملتمع: 

مرتكيب ىذه اجلرائم، كيتعامل معهم بشكل طبيعي، كما كتشجع عليو، ىو كجود كسط اجتماعي يتقبل 

أف من أىم السبل يف مواجهة جرائم الفساد كمرتكبيها كالوقاية منها، ىو كجود كسط اجتماعي ينبذ 

ىذه اجلرائم، كيُنزؿ دبرتكبيها عقػػػػػػػوابت اجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة، مثل معاملتهم ابزدراء كاحتقار، كعدـ التعامل 

 بذىم. معهم كن

كمن ٍب فإف الوقاية من جرائم الفساد اإلدارم كادلايل، كمواجهتها ربتاج إىل تنمية ثقافة نبذ 

الفساد كمرتكبيو، كمن كاجب مجيع أفراد اجملتمع ادلسامهة يف مواجهة ىذه اجلرائم، كىذا بطبيعة احلاؿ 

لفساد على اجلميع، كإىل صحتاج إىل جهود مكثفة كمضنية من أجل توعية أفراد  اجملتمع إىل سلاطر كآاثر ا

 ادلسؤكلية الواقعة على عاتقهم يف ىذا الشأف.  

العمل على النهوض بثقافة اجملتمع، لتكوف قادرة ابذباه التغيَت، إذ أف ثقافة  "فال بد من 

اجملتمع ىي ادلسؤكلة عن األمناط السلوكية، كاالذباىات الفكرية السائدة يف ذلك اجملتمع، كلذلك فإف 

 . (1)فة اجملتمع نقطة االنطالؽ ضلو التغيَت "تغيَت ثقا

كأف يكوف ىناؾ تعاكف بُت ادلؤسسات العامة كمؤسسات اجملتمع ادلدين من أجل إجياد بيئة 

. كتوجيو األنظار ضلو أمهية اإلصالح الذاٌب من خالؿ إجياد الرغبة (2)رلتمعية تنبذ الفساد كادلفسدين

 . (1)ة اخلطَتةلدل كل مواطن يف التخلت من ىذه الظاىر 

                                                 

 د. عادؿ عامر، ادلرجع السابق. -1
  .23ىيئة مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص -2
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كألجل ربقيق ىدؼ توعية أفراد اجملتمع، البد من اللجوء إىل عدة أساليب ككسائل منها: 

استثمار كسائل اإلعالـ ادلختلفة لتعزيز قيم النزاىة الوطنية، كالشفافية كنشر ثقافة رلتمعية ربارب 

املة، كضركرة العمل على الفساد، كبياف آاثره على سلتلف مظاىر احلياة، كخباصة جهود التنمية الش

 . (2)اجتثاثو كذبفيف منابعو

" ككضع ادلناىج الًتبوية كالثقافية عرب كسائل اإلعالـ ادلختلفة إلنشاء ثقافة النزاىة، كحفظ 

 . (3)ادلاؿ العاـ، عن طريق اسًتاتيجية طويلة ادلدل لغرض ربقيق الوالء كاالنتماء بُت الفرد كالدكلة"

اإلعالـ دكر مهم يف ىذا الشأف، كلذا من األمهية دبكاف إعادة  كمن ذلك يتضح أف لوسائل

النظر فيها، كإصالحها، كتغليب ادلصلحة العامة على ادلصلحػػػػػػػػػػة اخلاصة، كمراقبتها كمساءلتها يف حالة 

 اضلرافها.

كإذا ما ًب ذلك فإنو ميكن لوسائل اإلعالـ يف إطار الوقاية كادلكافحة أف تقـو بدكرين  

ُت، األكؿ: توعية ادلواطنُت ابألثر ادلباشر للفساد على اقتصاد بالدىم كمعيشتهم، كالثاين: أهنا مهم

 .  (4)تستطيع أف تكشف جرائم الفساد من خالؿ القياـ ابلتحقيقات الصحفية 

                                                                                                                         

 . 6أايل قبال عنبل  الملقص الااب     1-
 . 23مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، صىيئة  -2
بوزيػػػػد سػػػػايح، سػػػػبل تعزيػػػػز ادلسػػػػاءلة كالشػػػػفافية دلكافحػػػػة الفسػػػػاد كسبكػػػػُت احلكػػػػم الرشػػػػيد يف الػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػة، رللػػػػة الباحػػػػث،  -3

 . 64ـ، ص10،2012العدد
   .38فريق احلكم الدميقراطي، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ادلرجع السابق،  -4
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( أمهية مشاركة اجملتمع يف 13كقد بينت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد يف مادهتا)

 د، ككضعت رلموعة من التدابَت اليت من شأهنا تعزيز ذلك. مكافحة الفسا

كأيضان استثمار اخلطب كالدركس الدينية من أجل تعزيز القيم الدينية كاألخالقية لنبذ ظاىرة  

 . (1) الفساد لدل ادلواطنُت، كالتواصل مع الشباب لتوعيتهم ابخلصوص

صلحة يف اجملتمع ادلبادرة؛ أل
ُ
ف يكونوا النواة اليت ينطلق من خالذلا كجيب أف يكوف للنخبة ادل

 .(2)قيادة احلرب على ظاىرة الفساد بكافة أشكالو

من خالؿ ذلك ميكن تكوين رأم عاـ كاعي دلخاطر جرائم الفساد اإلدارم كادلايل، كيكوف لو 

موقف ضد مرتكب ىذه اجلرائم، ككيفية معاملتهم، كتكوين قوة ضغط من رلموع األفراد، ضد 

من أجل منعهم من إساءة استعماؿ السلطات ادلمنوحة ذلم، كحثهم على السعي ضلو  ادلسؤكلُت،

مكافحة جرائم الفساد، كتغليب ادلصلحة العامة على مصاحلهم اخلاصة، كالدفع ابألشخاص األكفاء 

 . (3)لتويل ادلناصب القيادية

                                                 

 .23ىيئة مكافحة الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص -1
 د. عادؿ عامر، ادلرجع السابق.  -2
نونيػة،  د. ىشاـ أدمحم السيوم، دكر الفرد يف منع اجلرمية كمكافحتها يف ليبيا يف ظل الظػػػػػػػػػػػركؼ الراىنػة، رللة العلػـو الشػرعية كالقا -3

 /www.elmergib.ly/    2017.6.25.116، صـ2016، 1جامعػػػػػػػػة ادلرقػػب، العػػددكليػة القػػانوف ػػػػػػػ اخلمػػس، 
                         ـ                12:11
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من األمور اليت تًتتب على توعية أفراد : "احلسبة"رابعًا: األمر لادلعروف والنهي عن ادلنكر

اجملتمع دينيان، كخلقيان، كاجتماعيان، كقانونيان، أهنم يصبحوف مؤىلُت للقياـ ابلدكر ادلطلوب منهم يف حل 

 األزمات كالظواىر اإلجرامية. 

ىذا الدكر الذم اقتنعت بو الدكؿ، كاعترب دكران جوىراين كأساسيان يف أم اسًتاتيجية يتم كضعها 

واجهة اجلرائم، كتسعى إىل تقنينو كتنظيمو، من أجل تفعيلو كاالستفػػػادة منو، كقد سبق كأف ًب توضيح دل

 ىذا الدكر كأمهيتو يف الشريعة اإلسالمية، من خالؿ األمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر. 

ة من قوة إف ىذه الوظيفة الدينية ال ميكن القياـ هبا إال بعد أف يصل أفراد اجملتمع إىل درج

الوازع الديٍت كاألخالقي، كالوعي أبسباب الظاىرة اإلجرامية، كآاثرىا ادلدمرة على أفراد اجملتمع، كالبد 

من أف تًتس  يف أذىاف أفراد اجملتمع فكرة أف أم جهة عامة ىي ملك ذلم، جيب احملافظة عليها 

 اإلنساف منذ نعومة أظافره، كمحايتها، كإدارهتا ابلشكل ادلطلوب، كالبد من ترسيخها كتنميتها يف

 كخباصة يف إطار الًتبية كالتعليم. 
األمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر لو مراتب كدرجات، كمنها ما ىو يف مقدكر أم شخت،  "

كاإلنكار ابلقلب، كاالستهجاف، كعدـ االستحساف، كاالستحقار، األمر الذم من شأنو القضاء على 

، إىل جانب التبليغ عن حاالت (1) ه من يدمر البالد ك رهبا، كينهب خَتاهتا"السلبية، كعدـ ادلباالة اذبا

 الفساد اإلدارم كادلايل أبم كسيلة من الوسائل ادلتاحة، كدبا ال يعرضو للخطر. 

                                                 

  .100،101ادلرجع نفسو، ص -1
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كتربز أمهية نظاـ احلسبة يف جعل دكر الفرد إجيايب يف رلتمعو، كما أنو يسهم يف تنمية شعور 

، كيقوم شعوره الوطٍت، كاعتزازه بدينػػػػػػػػػػػػو ككطنو، ك لق رأاين عامان كاعيان كمثقفان الفرد أبمهيتو يف رلتمعو

 . (1)لديو إحساس ابدلسؤكلية، كتكمن فعالية ىذا النظاـ يف أنو يستلـز أف يشارؾ اجلميع يف تنفيذه

 العمل التطوعي أحد صور تفعيل دكر الفرد يفخامسًا: دور مؤسسات اجملتمع ادلدين: 

اجملتمع، كمشاركتو يف مواجهة ما يتعرض لو رلتمعو من أخطار، كىو مهم يف نطاؽ الوقاية من جرائم 

الفساد، كميكن لو أداء عدة مهاـ ابخلصوص، كذلك عن طريق إطالؽ محالت، أك تكوين رلموعات 

يتوجب إشراؾ  "أك جلاف عمل تضم رلموعة من األفراد لتحقيق أىداؼ زلددة كبشكل منظم . ك

ؤسسات اجملتمع ادلدين كسبكينها من احلصوؿ على ادلعلومات، اليت تكشف ادلمارسات غَت ادلسؤكلة م

للسلطة، كبدكف الػػػػػػػػػػػػػػدعػم اجلمػػػػػػػػاىَتم، كإشراكو يف محالت التوعية ضد الفساد، يتعذر إماطة اللثاـ 

تمع ادلدين أف يكوف ذلا دكران حيواين يف . كميكن دلنظمات اجمل(2)عن افعاؿ ادلسؤكلُت الفاسدة كمكافحتها"

كضع سياسات مكافحة الفساد كبرارلو كتنفيذىا، إىل جانب مساءلة القطاع العاـ، كما ميكن 

 .(3)لشبكات اجملتمع ادلدين أف تعبئ ادلواطنُت كي يتصػػػػػػػدكا للفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد، كيرفضوه بشكل مطلق

                                                 

 . كما بعدىا 102ادلرجع نفسو، ص -2
ـ، 2006، كػػػػػػػانوف الثػػػػػػػاين 1426، ذم احلجػػػػػػػة 80د. انصػػػػػػػر عبيػػػػػػػد انصػػػػػػػر، تفكيػػػػػػػك ظػػػػػػػاىرة الفسػػػػػػػاد، رللػػػػػػػة النبػػػػػػػأ، ع  -1

annabaa.org/nbahome/nba80/011.htm     ،2017.6.25 ،ـ.12:12ـ 
 . 19برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي حوؿ مكافحة الفساد، إدماج مكافحة الفساد يف التنمية، ادلرجع السابق، ص -2
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ل ادلشاركة اجملتمعية، كإشراؾ مؤسسات كىيئات اجملتمع ادلدين يف أنشطة فالبد أف يتم تفعي 

( 13/1. كقد الزمت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد يف مادهتا)(1)مكافحة الفساد كتعزيز النزاىة

 الدكؿ األطراؼ على إشراؾ اجملتمع يف اجلهود الرامية دلكافحة الفساد، كإذكاء كعي الناس فيما يتعلق

بوجود الفساد كأسبابو، كجسامتو كما ميثلو من خطر. كلضماف فعالية دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف 

     ىذا الشأف، البد من احلرص الشديد كمراقبتها، كضماف استقالليتها، كنزاىتها.

 الفرع الثاين

 اإلصالح اإلداري وادلايل         

 متهيد :

( الدكؿ األطراؼ  بوضع كتنفيذ 5/1ة الفساد يف مادهتا)الزمت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافح

سياسات فعالة منسقة دلكافحة الفساد، ذبسد مبادئ سيادة القانوف، كحسن إدارة الشؤكف كادلمتلكات 

 العمومية، كالنزاىة كالشفافية كادلساءلة.

 

  أواًل: اإلصالح اإلداري: 

                                                 

كلة دبوجػب قػرار كزيػر الدكلػة لشػؤكف التنميػة اإلداريػة ػػػػػ تقريػر جلنػة مشػ 13ىيئة مكافحو الفساد يف األردف، ادلرجع السابق، ص -3
 .10، لبناف،ص"مقًتحات السًتاتيجية كطنية دلكافحة الفساد "ـ، بعنواف2013/4/19( بتاري  25رقم )
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ػػػػػػػ أ( من  7/1سليمة، حيث أكجبت ادلادة)ػػػػػػػػ أف يتم التوظيف كاالستخداـ كفق مبادئ 1

االتفاقية الدكلية دلكافحة الفساد أف يتم التوظيف كاالستخداـ، كالًتقية كفقان دلبادئ الكفاءة كالشفافية، 

 كادلعايَت ادلوضوعية، مثل اجلدارة كاإلنصاؼ. 

عمومية، كخباصة اليت ػػػػػػػ ازباذ إجراءات مناسبة الختيار كتدريب األفراد لتويل ادلناصب ال2

 ػػػػ ب( من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد. 1/7تعترب عرضة للفساد، ادلادة)

ػػػػ ب( من اتفاقية األمم 1/7ػػػػػػ ضماف تناكب ادلوظفُت كادلسؤكلُت عند احلاجة، ادلادة)3

عدـ السماح لبناء بؤر ادلتحدة دلكافحة الفساد. كعدـ السماح ذلم ابلبقاء فًتة زمنية طويلة لضماف 

 . (1)الفساد

ػػػػػػػ العمل على كضع برامج تعليمية كتدريبية مناسبة لتمكُت ادلوظفُت أك العاملُت من الوفاء 4

دبتطلبات األداء الصحيح، كادلشرؼ، كالسليم للوظائف، كإذكاء كعيهم دبخاطر الفساد ادلالزمة ألداء 

 ػػػػ د( من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد. 1/7كظائفهم، ادلادة)

ػػػػػػػ التقييم ادلوضوعي دلعدؿ األداء: ادلساكاة يف ادلعاملة اإلدارية كادلالية ما بُت العامل اجملد 5

كالعامل غَت اجملد يًتتب عليو إحباط للعامل اجملد، كدفعو إىل الفساد سواء ابلتسيب، أـ االختالس، 

الكسوؿ على االستمرار يف سلوكو الذم يعود ابألثر السليب على جهة العمل، كابلتايل كتشجيع العامل 

                                                 

  نور طاىر األقرع، ادلرجع السابق. -1
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اعتماد سياسة للركاتب يف القطاع العاـ مبنية " . ك(1)جيب أف يتصف نظاـ تقييم األداء ابلعدالة التوزيعية

ر كفق آلية علمية كاضحة كزلددة، كإجياد نظاـ على العدالػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالكفػػػػػػػػػػػػاءة، كتؤّمن احلياة الكرمية، كتتطو 

 . (2") للحوافز يف القطاع العاـ يكوف مرتبطان إبنتاجية ادلوظف كأدائو

: من الضركرم الًتكيز على دكر الثقافة التنظيمية كوسيلة لإلصالح (3)ػػػػػػػ الثقافية التنظيمية6

من الشعور الذاٌب للموظف، كىي مسؤكلية  اإلدارم كمكافحة الفساد؛ أم ادلسؤكلية األخالقية النابعة

ال رقيب عليها من قانوف أك زلاسبة أك عقاب إال الشعور ابلرضا كاالرتياح ألداء الواجب، كتتضمن 

الثقافة التنظيمية رلموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيم كادلعػػػػػػػػػػايَت، كادلعتقدات كاإليديولوجيات كالفلسفات، كاالذباىات 

َت ادلشًتكة اليت تتبناىا ادلنظمة كربكم سياستها، كطريقة إصلاز مهامها، كأسلوب عملها، كطرؽ التفك

كعالقتها بعمالئها، كاليت تنعكس على سلوكيات كتصرفات العاملُت هبا، كتؤثر بشكل كبَت على ربديد 

تو على مالمح ادلسؤكلية األخالقية للموظف ادلنتسب إليها، كترسيخها يف كجدانو، كربديد مدل قدر 

 تغليب ادلصلحة العامة على مصلحتو الشخصية.

                                                 

ميدائيػػػة، رللػػة العلػػػـو االقتصػػادية كعلػػػـو د. قاسػػم انيػػف علػػػواف، أتثػػَت العدالػػػة التنظيميػػة علػػػى انتشػػار الفسػػػاد اإلدارم، دراسػػة  -2
 . 77ـ، ص2007، 7التسَت، العدد

 .7تقرير جلنة مشكلة دبوجب قرار كزير الدكلة لشؤكف التنميػػػػػػػػػػػػة اإلداريػػػػة يف لبناف، ادلرجػػػػػػػػػع السابق، ص  -3
  كما بعدىا. 317د. عادؿ عبد العزيز ادلسن، مرجع سبق ذكره، ص -1
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كلضماف االلتزاـ بقيم الثقافة التنظيمية منِ قبل العاملُت فال بد من تشجيعهم على ذلك، عن 

طريق إشاعة جو حسن النوااي بُت العاملُت، كفتح قنوات االتصاؿ بُت الرؤساء كمرؤكسيهم بشكل 

 . (1)مستمر

رلموعة "كيقصد دبيثاؽ أخالقيات الوظيفية العامة:  عمل أك ادلهنة:ػػػػػػ مدكنة أخالقيات ال7

 . (2)"القيم العليا اليت تعمل على تكوين الضمَت االجتماعي، كترسي  األخالؽ يف نفس ادلوظف العاـ

فعلى الفرد أف يتعامل مع ما يواجهو من مشاكل يف العمل من منطلق ادلعايَت األخالقية 

ػػػػػػػوالء، كادلساعدة، العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليت يؤمن هبا، كاألمانػػػػػػػػػػػة، كالعػػػػػػػػػدؿ، كالرمحػػػػػػػػػػػة، كاحًتاـ اآلخرين، كالػػػػػ

 . (3)كالصدؽ، كالشجاعة

( من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد الدكؿ األطراؼ على كضع 8ت ادلادة )كأكجب

مدكانت لقواعد سلوؾ للموظفُت العموميُت، لتعزيز النزاىة كاألمانة كادلسؤكلية بُت ادلوظفُت، من أجل 

ادلعينة  األداء الصحيح، كادلشّرؼ، كالسليم للوظائف العمومية، كتيسَت قياـ ادلوظفُت إببالغ السلطات

 عن أفعاؿ الفساد اليت يكتشفوهنا أثناء أداء كظائفهم. 

                                                 

 . 51يوسف دمحم الزعيب، ادلرجع السابق، ص خالد -2
موجهػػات السػػلوؾ يف ادلواقػػف ادلختلفػػة كفػػق  "ػػػػػػ كيقصػػد ابلقػػيم العليػػا  329د. عػػادؿ عبػػد العزيػػز ادلسػػن، ادلرجػػع السػػابق، ص -3

 . ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها."ادلعايَت السائدة يف اجملتمع، كاليت تعمل على تكوين الضمَت االجتماعي
  .205سهَت حسُت حسن، ادلرجع السابق، صد.  -1
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العمل على غرس ادلبادئ كالقيم  ػػػػػ تنمية الوازع الديٍت كاألخالقي لدل ادلوظفُت كالعاملُت:8

الدينية كالركحية لدل ادلوظفُت كالعاملُت؛ ألهنا تساعدىم على االنضباط يف العمل كمعاملة اآلخرين 

  .(1)بشكل حسن

كتنمية ىذه القيم كادلبادئ يتم من خالؿ ربط التعامالت هبا؛ ألهنا موصوفة لديها ابلوجوب، 

. إىل جانب توفَت ادلناخ التنظيمي يف ادلنظمة الذم يدعم السلوؾ (2)أك الندب، أك احلرمة، أك الكراىة

 . (3)األخالقي

توضيح احلالؿ كاحلراـ، كأيضان تكثيف الدكرات كالندكات للعاملُت كادلوظفُت ابلشركات، ل

كالثواب كالعقاب، لنصل إىل مرحلة أف يضع ادلوظف أك العامل يف اعتباره ميزاف احلالؿ كاحلراـ يف كل 

 ما يقـو بو. 

إف تنمية الشعور الوطٍت كتقويتو لدل ادلوظف أك  ػػػػػػػػ تنمية الشعور الوطٍت كالوالء للمؤسسة:9

لى ادلاؿ العاـ، كمن ذلك التبليغ عن حاالت الفساد جلهة العامل يسهم بشكل كبَت يف احملافظة ع

 العمل، كتفانيو يف كل ما ُيكلف بو. 

كمن الوسائل اليت تعزز الوالء جلهة العمل تنمية العالقات اإلنسانيػػػػة للعػػػػػػػػػػػاملُت، كتعامل 

ية بعُت االعتبار، ادلسؤكلُت مع موظفيهم بكل احًتاـ ككرامة كمودة، كإف تؤخذ اعتباراهتم الشخص

                                                 

 . 168د. صالح الدين فهمي زلمود، ادلرجع السابق، ص -2
 .16د. طو فارس، ادلرجع السابق، ص -3
  .77د. قاسم انيف علواف، ادلرجع السابق، ص -4
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مل، كالسماح للعاملُت إببػػػػػػػػػػػػداء اآلراء كادلقًتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، كاحلصوؿ على ادلعلومات اخلاصة بقرارات الع

 . (1)كتطبيق ىذه القرارات على كافة العاملُت دكف ربيز

، ككجهات النظر كالتعبَت عن كإف تكوف ىناؾ إدارة اتصاالت يتم من خالذلا تبادؿ ادلعلومات

ادلشاعر كاألحاسيس، كتشجيع األسئلة كتبادؿ األفكار بُت ادلوظفُت دبختلف مستوايهتم، كتوجيو النقد 

للعمل اخلاطئ يف الوقت ادلناسب، كأف تتم اإلدارة ابدلشاركة، عن طريق ادلشاركة يف القرارات، كاالعتماد 

 .(2)و جزءان من جهة العمل، كيتولد يف داخلو الوالء ذلاعلى العمل اجلماعي، حىت يعترب الفرد نفس

فليس من ادلقبوؿ أف يكوف عدد  ػػػػػػ معاجلة مشكلة البطالة ادلقنعة كاحلد من آاثرىا:10

ادلوظفُت اإلداريُت أكثر من عدـ العماؿ الفنيُت كادلنتجُت يف خطوط اإلنتاج. كابلتايل البد من إجياد 

البطالة ادلقّنعة، كضماف عدـ استفحاذلا كاستمرارىا، كزلاكلة االستفادة من  حلوؿ عملية دلعاجلة مشكلة

ىذا التضخم يف الكادر الوظيفي يف األعماؿ الفنية كاإلنتاجية، دبا يكوف لو مردكد طيب على الفرد 

 نفسو كاجملتمع.

الية الذم ػػػػػػػػ االىتماـ ابإلفصاح عن ادلمتلكات: كىذا اإلجراء معركؼ إبقرار الذمة ادل11

يقدمو ادلوظف كالعامل قبل شغل بعض الوظائف، إال أنو أصبح إجراء شكلي ُيستكمل بو ابقي 

اإلجراءات ادلطلوبة لشغل الوظيفة، كيف إطار مكافحة جرائم الفساد اإلدارم كادلايل تعالت األصوات 

 من أجل زايدة االىتماـ هبذا اإلجراء، كعدـ إمهالو كتطبيقو فعليان. 

                                                 

  .51ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها ػػػػػ خالد يوسف دمحم الزعيب، ادلرجع السابق، ص -1
 . 358ػػػػ 357أ. خلود الفليت ػػػػ صديق نصار، ادلرجع السابق، ص -2



 عاشرالعدد ال -األكادميية جملة البحوث 
 جرائم الفساد اإلداري وادلايل يف الشركات العامة

 

068 

 

ت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد على ىذا اإلجراء، حينما نصت يف الفقرة كقد أكد

تسعى كل دكلة.... إىل كضع تدابَت كنظم تلـز ادلوظفُت  "نو: إ( منها على 8اخلامسة من ادلادة)

ما ذلم من أنشطة خارجية كعمل كظيفي،  أبف يفصحوا للسلطات ادلعينة عن أشياء، منهاالعموميُت 

مارات، كموجودات كىبات، أك منافع كبَتة قد تفضي إىل تضارب يف ادلصاحل مع مهامهم  كاستث

( على ضركرة إنشاء كل دكلة طرؽ نظم فعالة إلقرار 52/5، كما نصت يف مادهتا)"كموظفُت عموميُت

 الذمة ادلالية، كفقان لقانوهنا الداخلي، كأف تنت على عقوابت مالئمة على عدـ االمتثاؿ.

بل ىناؾ من طػػػػػػػػػالب أف يتم النت على التصػريح عن ادلمتلكػػػػػػػػات يف الدستور، ألجل عدـ 

 .  (1)التعويل على حقوؽ اخلصوصية إلخفاء األنشطة الفاسدة للمسؤكلُت

 اثنياً: اإلصالح ادلايل: 

يف رسم سياسات  ػػػػ تفعيل دكر اجلمعيات العمومية للشركات: ليكوف ذلا دكران إجيابيان كفعليان 1

الشركات، كادلساءلة كاحملاسبة، كيف اختيار العناصر ذات الكفاءة كاجلدارة لتسيَت ىذا الشركات، كأال 

 تكوف رلرد ديكور يقتصر دكرىا على اعتماد ما يقدـ ذلا دكف أف يكوف ألعضائها خلفية كدراية هبا. 

ـ ادلناطة هبا، كعدـ تركها رلرد رلالس ػػػػػػػ تفعيل رلالس اإلدارة ابلشركات: كأف تقـو ابدلها2

 شكلية يتحكم فيها رئيس اجمللس، الذم يهيمن على اجمللس كيقوده دبا صحقق مآربو كمصاحلو. 

                                                 

 . 21سوجيت شودرم، كآخركف، ادلرجع السابق، ص -1
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ػػػػػػػ تفعيل دكر اإلدارات كادلكاتب اخلاصة ابلرقابة اإلدارية كادلالية كالفنية داخل جهة العمل: 3

ها ابلعناصر ادلؤىلة كذات خربة يف ىذا اجملاؿ، كمنحها كيتم ذلك عن طريق منحها االستقاللية، كدعم

اإلمكانيات الضركرية، كأف يكوف ذلا دكر يف رسم سياسيات العمل كتطويره، كتنفيذ مقًتحاهتا، كإقرار 

 نظاـ للحوافز ادلادية كادلعنوية ذلم. 

كألزمت االتفاقية الدكلية دلكافحة الفساد الدكؿ األطراؼ إبقامة نظاـ فعاؿ  

ػػػػػػ د(. كأيضان إقامة الدكرات التدريبية لتأىيل كإعادة أتىيل العاملُت يف 1/ 9مراجعة الداخلية، ـ )لل

رلاالت احملاسبة، يتم من خالذلا بياف اجملالت اليت ُمورست فيها حاالت الفساد ادلايل كاإلدارم، ككيفية 

 . (1)الكشف عنها كطرؽ الوقاية منها

الوصوؿ غَت ادلقيد  "ػػػػػػ اعتماد مبدأ الشفافية يف جهات العمل: كيقصد ابلشفافية: 4

 . (2)"دلعلومات موثوقة كآنية حوؿ القرارات ادلتخذة كاألداء

إف عدـ إاتحة الوصوؿ إىل ادلعلومات ادلتعلقة ابلشأف العاـ، كالتعتيم عليو من األسباب ادلهمة 

 . كلذا جيب نشر البياانت كادلعلومات ذات العالقة ابلشأف العاـ. (3)اليت تؤدم إىل انتشار الفساد

                                                 

د. ابتهػػاج إمساعيػػل يعقػػوب، د. بثنيػػة راشػػد الكعػػيب، التوجيػػو اإلسػػالمي دلنػػاىج احملاسػػبة كػػأداة لتفعيػػل دكر احملاسػػب كادلػػدقق يف  -1
 . 5ادلؤسبر العلمي األكؿ لديواف الرقابة ادلالية، ادلرجع السابق، ص احلد من الفساد اإلدارم كادلايل،

 .  3إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ادلرجع السابق، ص -2
حػػوث كالدراسػػات، د. يسػػرم الغػػرابكم، ادلواجهػػة احملتومػػة: سػػبل كآليػػات مكافحػػة الفسػػاد السياسػػي يف مصػػر، ادلركػػز العػػريب للب -3

  www.acrseg.org/3674     12:14ـ.   2014/3/29السبت
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( أف 10كقد أكجبت اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد على الدكؿ األطراؼ يف مادهتا)

دبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية  الشفافية يف إدارهتا العمومية،تتخذ كل ما قد يلـز من تدابَت لتعزيز 

كعمليات ازباذ القرارات فيها، كجيوز أف تشمل ىذه التدابَت اعتماد إجراءات أك تنظيمها كاشتغاذلا، 

من احلصوؿ على معلومات عن كيفية تنظيم إدارهتا العمومية كاشتغاذلا،  عامة الناسلوائح سبكن 

عاة كعمليات ازباذ القرارات فيها، كعن القرارات كالصكوؾ القانونية اليت هتم عامة الناس، مع إيالء ادلرا

الواجبة لصوف حرمتهم كبياانهتم الشخصية، كتبسيط اإلجراءات اإلدارية من أجل تيسَت كصوؿ الناس 

 إىل السلطات ادلختصة اليت تتخذ القرارات. 

كىي اجملاالت اليت تكثر فيها جرائم الفساد  ػػػػػػ الوقاية من الفساد يف الصفقات العمومية:5

اإلدارم كادلايل، كمن ٍب فإف األمر صحتاج إىل إجياد حلوؿ من شأهنا الوقاية من الفساد فيها كاحلد منها، 

كمن ادلقًتحات ادلقدمة هبذا الشأف: رفع مهارات ادلوظفُت العموميُت ادلسؤكلُت عن إجراء الصفقات 

كل إدارة، كأساليب عقد الصفقات، كإدارة ما ينشأ عنها من نزاعات،   العامة، ككيفية ربديد حاجة

كمتابعة تنفيذ الصفقات، كمعايَت اجلودة كاألداء، كتطوير كسائل التدقيق الداخلي كاخلارجي كاحملاسبة، 

 . (1)كاالستالـ الفعلي ادلستند على معايَت دقيقة، إىل جانب تعزيز التنافس، كاحلد من االحتكارات

ت اتفاقية األمم ادلتحدة ادلكافحة الفساد الدكؿ األطراؼ فيها يف ادلادة التاسعة منها كألزم

الشفافية كالتنافس، كعلى ادلعايَت بضركرة ازباذ اخلطوات الالزمة إلنشاء نظم اشًتاء مناسبة، تقـو على 

                                                 

ػػػػػػ إدارة الشػػؤكف االقتصاديػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػة، بػػرانمج األمػػم ادلتحػػدة  27د. عبػػد   بػػن عبػػد الكػػري سػػا ، ادلرجػػع السػػابق، ص -1
 . 63اإلمنائي، ادلرجع السابق، ص
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ذه النظم عدة أمور ، كأف تتسم بفاعليتها يف منع الفساد، على أف تتضمن ىادلوضوعية يف ازباذ القرارات

منها: توزيع ادلعلومات ادلتعلقة إبجراءات كعقود االشًتاء، كالدعوة إىل ادلشاركة يف ادلناقصات، 

كادلعلومات اخلاصة إبرساء العقود، كالنشر ادلسبق لشركط ادلشاركة، كمعايَت االختيار كإرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 وعية مقررة مسبقنا الزباذ القرارات اخلاصة ابدلشًتايت العمومية. العقود، كاستخداـ معايَت موض

ػػػػػػػ تشجيع العاملُت كحثهم على اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلدارم كادلايل: كمن الوسائل 6

اليت تشجع على ذلك فتح خطوط ساخنة لإلبالغ عن مثل ىذه احلاالت، كتبسيط اإلجراءات، كالبعد 

. إىل جانب كضع حوافز معنوية كمادية، مثل ربديد نسبة من األمواؿ اليت (1)ةعن التعقيدات اإلداري

 يتم ترجيعها نتيجة جرائم األمواؿ. 

ػػػػػ إصالح القطاع اخلاص: إف من ادلتطلبات ادلهمة لإلصالح اإلدارم كادلايل داخل القطاع 7

 اد.العاـ إصالح القطاع اخلاص؛ ألنو طرفان رئيسيان يف انتشار جرائم الفس

كقد تنبهت االتفاقية الدكلية دلكافحة الفساد ذلذا األمر، شلا دعاىا إىل إلزاـ الدكؿ األطراؼ 

( منها إىل ضركرة ازباذ تدابَت دلنع ضلوع القطاع اخلاص يف الفساد، كتعزيز معايَت 12كمن خالؿ ادلادة)

النزاىة دبا يف ذلك  احملاسبة كمراجعة احلساابت، كمن ضمنها كضع معايَت كإجراءات تستهدؼ صوف

كضع مدكانت قواعد السلوؾ، كمنع تضارب ادلصاحل لدل العاملُت ابلقطاع العاـ، كفرض عقوابت 

 فعالة كمناسبة كرادعة يف حالة عدـ االمتثاؿ ذلذه التدابَت. 

                                                 

 عمر آؿ الشي ، مرجع سبق ذكره.خالد بن عبد الرمحن حسن بن  -1
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إف استفحاؿ ظاىرة جرائم الفساد اإلدارم  :ػػػ إعادة ىيكلة األجهزة الرقابية كتفعيل دكرىا8

يعكس فشل األجهزة الرقابية يف القياـ بعملها، كىو ما يتوجب دراسة ىذا األمر كالبحث عن كادلايل 

 أسباب ذلك، من أجل إجياد احلل ادلناسب.

كأماـ عجز األجهزة الرقابية يف مواجهة ىذه الظاىرة، جلأت الكثَت من الدكؿ إىل استحداث 

 افحة الفساد.ىيئات جديدة ربت مسميات عديدة منها اذليأة الوطنية دلك

لية كاشًتط أف تتميز ىذه اذليأة أك اجلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز بوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود مػػػػػػػوظفُت متخصصُت، كابالستقال

عن بقية أجهزة الدكلة، كأف تكوف ذلا القدرة على العمل بعيدان عن البَتكقراطية، كسبنح الصالحيات 

ليتها كبسبب تعرضها لقطع التمويل عنها كذبريدىا من اختصاصاهتا، جلأت الكافية، كلتأكيد استقال

.  كقد أكدت االتفاقية الدكلية دلكافحة الفساد يف (1)الكثَت من الدكؿ إىل أتصيلها يف دساتَتىا

 ( على معظم ىذه ادلعايَت.6،36ادلادتُت)

أدكار كقدرات  إف طرح مسألة إنشاء مؤسسات جديدة خاصة دبكافحة الفساد، أك تعزيز

ادلؤسسات الرقابية القائمة على مكافحة الفساد، قد  لق مشكلة ابعتبار أف ادلؤسسات الرقابية القائمة 

ىدفها مكافحة الفساد، كابلتايل ليس ىناؾ فرؽ بُت ادلؤسسات ادلراد إنشاؤىا أك القائمة فعالن، ىذا من 

توقف على مدل كجود إرادة سياسية قوية جهة كمن جهة أخرل فإف فاعلية أاين من ىذه ادلؤسسات ي

                                                 

 .  17سوجيث شودرم، كآخركف، ادلرجع السابق، ص -1
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يف الوقاية من الفساد كمنعو، إىل جانب أف إنشاء مؤسسات أخرل كدكف أف ربقق األىداؼ ادلْرجّوة،  

 كل ذلك يُثقل كاىل الدكلة كيزيد من أعباءىا. 

التعاكف الدكيل اجلدم كادلوضوعي صحقق العديد من ادلزااي يف ىذه الشأف،  ػػػػ التعاكف الدكيل:9

أقلها االستفادة من خربات الدكؿ اليت كانت تعاين من ىذه الظاىرة، كاستطاعت الوقاية منها 

 كمكافحتها بشكل مقبوؿ. 

م كما أنو صحقق العديد من الفوائد لعل منها: عدـ السماح إبفالت مرتكيب مثل ىذه اجلرائ

من ادلساءلة كالعقاب، كحرماهنم من األمواؿ اليت ًب هنبها، إىل جانب إرجاع األمواؿ ادلهربة إىل داخل 

البالد لالستفادة منها، كقد أكدت اتفاقية األمم ادلتحدة على ضركرة التعاكف الدكيل يف ىذا الشأف 

 (.62ػػػػػػػػػػ  53كأمهيتو كذلك يف ادلواد من )

 اخلامتة

العظمى من أفراد اجملتمع اللييب قد أتثرت كالزالت تتأثر ابآلاثر السلبية ادلًتتبة إف األغلبية 

على جرائم الفساد اإلدارم كادلايل، من نقت يف السيولة، إىل ارتفاع أسعار كل شيء، كضعف 

 اخلدمات األساسية أك انعدامها، كارتفاع مستول ادلعيشة. 

ايتو، كاحلق يف احلياة، كاحلق يف الكرامة كبسبب الفساد ًب ادلساس حبقوؽ اإلنساف كحر 

اإلنسانية، كاحلق يف األمن، كاحلق يف حياة كرمية، كاحلق يف العمل، كاحلق يف التنمية كالتطورف كغَت ذلك 

 من احلقوؽ اإلنسانية. 
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بالدان تضيع من بُت أيدينا، اتركػُت العابثُت كادلفسدين يعتوف يف األرض فسػػػػػػادان، كضلن نلتـز 

ماـ ذلك ابلصمت كالسلبية، بل أكثر من ذلك ىناؾ من يشجعهم على االستمرار يف عبثهم، كهنبهم، أ

 كزبربيهم، لقد أصبحت ليبيا ربتل الًتاتيب ادلتقدمة يف أكثر دكؿ العا  فسادان. 

 كيف هناية ىذا البحث ادلتواضع ميكن إبداء النتائج كالتوصيات اآلتية:

 أواًل: النتائج:

 يًتتب عليو مساس غَت مشركع ابدلاؿ العاـ ُيشكل جرمية فساد إدارم كمايل. . كل سلوؾ1

 . استفحاؿ ظاىرة جرائم الفساد اإلدارم كادلايل يف اجملتمع اللييب بشكل سليف.2

. كجود عدة أسباب أدت إىل انتشار ىذه الظاىرة اإلجرامية اخلطَتة، كلعل أمهها كجود 3

رة كال ينبذ مرتكبيها، كالسلبية ادلنتشرة لدل أفراد اجملتمع، كسط اجتماعي ال يستهجن ىذه الظاى

كضعف الوازع الديٍت، كركح االنتماء كاحلس الوطٍت، كتغليب ادلصلحة اخلاصة على ادلصلحػػػػػػػػػػة 

 قانونية.  العامػػػػػػػػػة، إىل جانب عوامػػػػػػػػػػػل أخػػػػػػػػػػػرل،كالعوامػػػػػل االقتصػػػػػػادية، كالسياسية، كال

 اثنياً: التوصيات: 

. العمل على كضع اسًتاتيجية متكاملة دلكافحة جرائم الفساد، تستند دلعطيات كاقعيػػػػػػػػػػػػة، 1

 كميكن تنفيذىا. 

. الًتكيز على دكر الفرد كإمكانياتو يف رلاؿ مكافحة ىذه اجلرائم، من خالؿ ربصينػػػػػػو، 2

 كتنمية قدراتو.
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لديٍت لدل أفراد اجملتمع، كزرع القيم اإلسالمية النبيلة، من أجل الوقاية من . تقوية الوازع ا3

 ىذه اجلرائم.

. إعادة النظر يف أساليب الًتبية كالتعليم داخػػػػػػػػػػػل مؤسسات التعليم دبختلف مراحلػػػػػػػػػػػػػػػػو، 4

 كالقضاء على مظاىر الفساد ادلنتشرة فيها، من أجل ربصُت أبناء الوطن. 

. العمل على توعية أفراد اجملتمع إىل سلاطر الفسػػػػػػػػػػػاد كآاثره السلبية على اجلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، 5

كادلسؤكلية الواقعة على عاتقهم هبذا الشأف، كالعمل على أف يكوف ىناؾ كسط اجتماعي ينبذ ىذه 

ء كاحتقار، كعدـ التعامل معهم، اجلرائم، كيُنزؿ دبرتكبيها عقوابت اجتماعية مثل: معاملتهم ابزدرا

كتكوين قوة ضغط ضد ادلسؤكلُت من أجل منعهم من إساءة استعماؿ السلطات ادلمنوحة ذلم، كحثهم 

على مكافحة جرائم الفساد، كتغليب ادلصلحة العامة على مصاحلهم اخلاصة، كالدفع ابألشخاص 

 األكفاء لتويل ادلناصب القيادية. 

عالـ ادلختلفة بدكرىا يف التوعية آباثر جرائم الفساد كسلاطره على . جيب أف تقـو كسائل اإل6

 البالد، ككشف ىذه اجلرائم.

. أتىيل افراد اجملتمع من أجل القياـ بوظيفة دينية نصت عليها الشريعة اإلسالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 7

دكر الفرد إجيايب يف رلتمعو،  كادلتمثلة يف األمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، اليت من شأف شلارستها جعل

 كتقضي على السلبية، كتنمية شعوره أبمهيتو يف اجملتمع، كيقوم شعوره الوطٍت، كاعتزازه بدينو ككطنو.

 . تفعيل دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف رلاؿ الوقاية من ىذه اجلرائم كمكافحتها. 8
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. القياـ إبصالح إدارم داخل مؤسسات الدكلة كأجهزهتا، كأف يتم التوظيف كفقان دلبادئ 9

الكفاءة، كالشفافية، كادلعايَت كادلوضوعية مثل: اجلدارة كإالنصاؼ، كالتقييم ادلوضوعي دلعدؿ األداء، 

ػػػػػػػػػػػػػة، ككضػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كاعتماد سياسة للركاتب مبنية على العدالة كالكفاءة، كتنمية الثقافة التنظيميػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػة، كادلسؤكلية، كمعاجلة مدكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أخالقيات العمػػػػػػػػػػػػل أك ادلهنة، لتعزيػػػػػػػػػػػػػػػػز النزاىػػة، كاألمانػػػػػػػػػػػػػػ

 مشكلة البطالة ادلقنعة كاحلد من آاثرىا.

 داخل اجلهات التابعة للدكلة، عن طريق تفعيل دكر اجلمعيات . اإلصالح ادلايل10 

العمومية للشركات، كرلالس اإلدارة هبا، كأيضان تفعيل دكر اإلدارات كادلكاتب اخلاصة ابلرقابة داخل 

جهة العمل، كدعمها، كاعتماد مبدأ الشفافية ، كعدـ التعتيم على ادلعلومات ادلتعلقة ابلشأف العاـ، 

 الفساد يف الصفقات العمومية، كاجياد مقًتحات لضماف ذلك. كالوقاية من 

. ضركرة إصالح القطاع اخلاص، ابعتباره طرفان رئيسيان يف انتشار جرائم الفساد يف 11

 مؤسسات الدكلة كأجهزهتا. 

 . ضركرة إعادة ىيكلة األجهزة الرقابية كتفعيل دكرىا. 12

ادلطػػػػػػلوب منو فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػػػػػأف،   . التعاكف الدكيل اجلدم كادلوضوعي دبا صحقق13

كاالستفادة من خربات الدكؿ، كضماف عدـ إفالت مرتكيب جراـ الفساد من ادلساءلة كالعقاب، 

 كحرماهنم من االستفادة من األمواؿ اليت ًب هنبها، كإرجاع األمواؿ ادلنهوبة.    
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ضل يتطلب كجود إرادة سياسية قوية تضع اسًتاتيجية للوقاية . السعي ضلو التغيَت إىل األف14

من جرائم الفساد كمكافحتها كتنفيذىا، كىذا لن يتأتى إال عن طريق بناء نظاـ سياسي يقـو على سلافة 

ػػػػة، كيشارؾ فيو اجلميع، كىذا األمر لن   ػػػػػ عز كجل ػػػػػ كالتمسك ابلقيم الدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاألخالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتحقق اآلف إال عن طريق تفعيل الدكر اإلجيايب للفرد كاجلماعات كربمل ادلسؤكلية، انطالقان من الوازع 

 الديٍت كالوالء كاحلس الوطٍت.

ػ أف يكوف ىذا العمل خالصان لوجهو ػػػػػ سبحانو كتعاىل ػػػكيف ختاـ ىذا البحث أسأؿ   

، كآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلُت، كصلى   كسلم على سيدان دمحم خاًب ادلرسلُت، كعلى الكري

 آلو كصحبو أمجعُت.
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 ادلراجع                                     

 أكالن: الكتب:

ػػػػ أ. سوجيت شودرل كآخركف، مكافحة الفساد، أطر دستورية دلنطقة الشرؽ األكسط 1

اؿ أفريقيػػػػػػػػا، مركز العمليات االنتقالية الدستورية، ادلؤسسة الدكلية للدميقراطية كاالنتخاابت، برانمج كمشػػػػػػػػػ

 ـ. 2014األمم ادلتحػػػػػػػدة اإلمنائي، 

د. صالح الدين فهمي زلمود، الفساد اإلدارم كمعوؽ لعمليات التنمية االجتماعية  ػػػ2

 ـ.1994ريب للدراسات األمنية كالتدريب، الرايض، كاالقتصادية، دار النشر ابدلركز الع

 اثنيان: الرسائل العلمية:

ـ، ماجستَت، 2012ػػػ  1999أ. ابديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد يف اجلزائر،  ػ1

كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، جامعة مولود معمرم ػػػػ تيزم كزك، 

 ـ. 2015اجلزائر،

 البحوث: اثلثان:

أ. بوزيد سايح، سبل تعزيز ادلساءلة كالشفافية دلكافحة الفساد كسبكُت احلكم الرشيد يف . 1

 ـ.2012، 10الػػػػػػػػػػػدكؿ العريب، رللة الباحث، العدد
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ػ أ. خالد يوسف دمحم الزغيب، أثر االلتزاـ ابلقيم الثقافية كالتنظيمية على مستول األداء 2

 القطاع العاـ دبحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ، رللػػػػػػػػػػػػػػػػة ادللك عبد العزيز، الوظيفي لدل العاملُت يف

 .ـ2008، 1، العدد22االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كاإلدارة، اجملػػلد

اسة ميدانية، د. قاسم انيف علواف، أتثَت العدالة التنظيمية على انتشار الفساد اإلدارم در ػػػػ 3

 ـ.2007، 7رللة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، العدد

د.ىشاـ أدمحم السيوم، دكر الفرد يف منع اجلرمية كمكافحتها يف ليبيا يف ظل الظػػػػػػػركؼ  ػػػػ4

 ـ.2016الراىنػػػػػػػػػػػػة، رللة العلـو الشرعية القانونية، كلية القانوف اخلمس، جامعة ادلرقب، 

أ. يوسف عبد عطية حبر، الفساد اإلدارم: ادلسببات كالعالج، دراسة تطبيقية على  ػػػػ5

، 2، العدد13ادلستشفيات الكربل يف قطاع عزة، سلسلة العلـو اإلنسانية، رللة جامعة األزىر، اجمللد

 . ـ2001غزة ػػػػ فلسطُت،

دكر أجهزة  "ية ربت شعارػػػػػ ػمجموعة حبوث مقدمة إىل ادلؤسبر العلمي لديواف الرقابة ادلال 6

 ـ.2012، العراؽ، "الرقابة يف احلد من الفساد اإلدارم كادلايل

، أكادميية انيف  1ػػػ رلموعة حبوث مقدمة إىل ادلؤسبر العريب الدكيل دلكافحة الفساد، اجلزء 7

 ـ.2003العربية للعلـو األمنية، الرايض ػػػػػ السعودية، 

 رابعان: اتفاقيات كقوانُت:

 .A/RES/ 4/58ـ، رقم الوئيقة  2003ػػػػػ اتفاقية األمم ادلتحدة ادلكافحة الفساد1
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 . ـ 1986، إعداد اإلدارة العامة للقانوف،1ػػػػ رلموعة التشريعات اجلنائية، العقوابت،اجلزء2

 شبكة ادلعلومات الدكلية. خامسان:

www.nazaha.gov.sal. 1. 

https://www.aman.palestine.erg. 2.   

www.cipe- arabia.org. 3. 

https://ar.wikipedia.org. 4. 

www.nudp.org/governace. 5. 

www.besprss.com. 6. 

https://www. linkedin.com.  7. 

www.transparencuy. Lebanon. Or. 8. 

www.jacc.gov.jo 9. 

www.alriyaclh.com. 10. 

  www.aiukah.net. 11. 

12.www.moheet.com.                                                         

 13.www.elmergib.ly.                                                                      

http://www.nazaha.gov.sal/
http://www.nazaha.gov.sal/
https://www.aman.palestine.erg./
https://www.aman.palestine.erg./
https://ar.wikipedia.org./
https://ar.wikipedia.org./
http://www.nudp.org/governace
http://www.nudp.org/governace
http://www.besprss.com./
http://www.besprss.com./
http://www.transparencuy/
http://www.transparencuy/
http://www.jacc.gov.jo/
http://www.jacc.gov.jo/
http://www.alriyaclh.com./
http://www.alriyaclh.com./
http://www.aiukah.net/
http://www.moheet.com/
http://www.elmergib.ly/
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14.www.acrseg.org.                                                             

              

 

http://www.acrseg.org./

