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الممخص

ه دددب البل ددث الل ددالي إل ددج اقتد دراح اس ددتراتيجيات لمكافل ددة العس دداد ا داري ف ددي
والدولية ،وفي

ددو الج ددود العربي ددة

و ال دب الرئيسي تتلدد مشكمة البلث اللالي في السؤال الرئيس التالي:

ماىي االستراتيجيات المقترحة لمكافحة الفساد اإلداري في ضوء الجيود العربية والدولية؟
ويتعرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئمة فرعية وهي:

 -1ما هو ا طار العكري لمعساد ا داري ( أنواعه وأسبابه واألثار الناتجة عنه) ؟
 -2ماهي الج ود العربية والدولية المبذولة لمكافلة العساد ا داري؟
 -3ماهي االستراتيجيات المقترلة لمكافلة العساد ا داري؟

 -4مددا النمددوذج المقتددرح السددتراتيجيات مكافلددة العسدداد ا داري فددي

ددو الج ددود العربيددة والدوليددة ومددا

هي نتائج وتوصيات البلث؟
ولقد أعتمدد البلدث عمدج المدن ج الوصدعي لتلقيدا األهدداب السدابا تلديددها ،وأشدتمل البلدث اللدالي عمدج
ثالثة اقسام وتوصل إلج نموذج مقترح لمبلث ،وعدد من النتائج ،والتوصيات هي:

أ -و ددا اسددتراتيجية وا ددلة لمواج ددة ومكافلددة البطالددة والت ددخم المددذان يعمددالن عمددج نش د ة العسدداد
االقتصادي واالجتماعي.

ب -تلديد مستويات لمرواتب بالشكل الذي يمنا الموظب من التعكير بارتكداب العسداد سدوا بالرشدوة أو
االخددتالس أو التزويددر ،وتلسددين مسددتوى الخدددمات المقدمددة لمم دواطنين بالشددكل الددذي يسدداهم بعدددم

تلمددل الم دواطن تكمعددة هددذ الخدمددة و ددرورة تععيددل دور المنظمددات لممجتمددا المدددني فددي مكافلددة
العساد ا داري.
مصطمحات البحث :استراتيجية ( ، (Strategicالعساد ا داري ()Administering Corruption
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مقدمة

لق ددد كث ددر الل ددديث ف ددي اآلون ددة األخيد درة ع ددن العس دداد ا داري وم ددا ي ددؤدي إلي دده م ددن انل ددالل اجتم دداعي ورك ددود

اقتص ددادي ،ف خ ددذت تق ددارير منظم ددات مكافل ددة العس دداد والش ددعافية والن ازه ددة االقميمي ددة والدولي ددة مكان ددة متقدم ددة ف ددي
اهتمامددات المدواطن العددادي ،ناهيدده عددن الج ددات األكاديميددة والبلثيددة والقيددادات السياسددية واالجتماعيددة ،ولعمنددا ال
نبالغ أن ُقمنا أن الظاهرة السمبية الوليدة التي يجمدا عمي دا النداس وتعداني من دا الددول المتقدمدة والناميدة عمدج لدد
السوا هي ظاهرة العساد ( .)Corruption
فق ددية العسدداد تكتسددب فددي السددنوات األخي درة قددد اًر كبي د اًر مددن الدددعم والت ييددد ،وأ ددلي ل ددا مددا يشددبه المكانددة

الرسمية في الخطاب الدولي والعربي وتتعاون بانتظام منظمات ل ا مكانت ا لمتبالدث بشد ن مكافلت دا فدي مختمدب
بم ددان العددالم ،ولددذله أ ددلي مكافلددة العسدداد كظدداهرة عالميددة مددن أهددم الق ددايا المثددارة لالي داً لبسددباب التاليددة (
جمعة: )3 :2008 ،

 -1عالقة العساد بتمويل ا رهاب وتشجيا منظمات العنب.

 -2تعدددد مجدداالت العسدداد التددي يددتم الكشددب عن ددا فددي مختمددب دول العددالم التددي تددزداد بشددكل مطددرد وفقداً لمؤشددر
مدددركات العسدداد العددالمي الصددادر عددن منظمددة الشددعافية الدوليددة()ITO

International Transparency

 Organizationعام.2003
 -3أن أغمب لكومات العالم قد و عت قوانين لمطالبة كافة المنظمات اللكومية وغيرها بمكافلة العساد.

ويشير تقرير منظمدة الشدعافية الدوليدة فدي عدام 1999أن الشدركات األمريكيدة أكثدر الشدركات التدي تمدارس أعمداالً
غير مشروعة ،تمي ا الشركات العرنسدية ،ثدم الصدينية واأللمانيدة ،كمدا أن عددد كبيدر مدن كبدار المدوظعين فدي أكثدر

من  136دولة يتقا ون مرتبات منتظمة مقابدل تقدديم خددمات لتمده الشدركات ،وتدزداد هدذ الددول فدي شدرا أسديا
وأمريكددا الالتينيددة ،كمددا تددم اكتشدداب ل دوالي  30بميددون دوالر قدددمت ا الشددركات األمريكيددة لتس د يل إب درام  60عقددد
لمشدركات األمريكيدة فدي الخدارج ،وكدذله عدانج االتلداد األوروبدي مدن تبعدات ف ديلة العسداد لممعو دية األوروبيدة

التددي أدت إلددج اسددتقالة جميددا أع ددا المعو ددية بمددا فددي م المعددوض األوروبددي ع دام  ،1999وفددي مسددك لمبندده
الدددولي عمددج  3600منظمددة ،فددي  69دولددة ،فددي عددام  1997تبددين أن العسدداد ُيعددد مددن العقبددات الرئيسددية التددي
تواج ا التنمية في تمه الدول (خميل.)2 :2008 ،
وفدي إطددار الج ددود المبذولددة لمكافلددة العسدداد كظدداهرة عالميدة فقددد أعدددت هيئددة األمددم المتلدددة مشددروع اتعاقيددة

دولية لمكافلته وتشير المادة األولج إلج أن أغراض االتعاقية الدولية لمكافلة العساد هي :ترويج وتدعيم التدابير
الراميددة إلددج منددا ومكافلددة العسدداد بصددورة أكع د  ،وتسدديير ودعددم التعدداون الدددولي والمسدداعدة التقنيددة فددي مجددال منددا
ومكافلة العساد بما في ذله استرداد الموجدودات ،وتعزيدز الن ازهدة والمسدا لة وا دارة السدميمة لمشدؤون والممتمكدات
العمومية( جمعة.)5 :2008 ،
وعمج الجانب األخر نجد أن الدول العربية تقدوم بج دود لثيثدة لمكافلدة العسداد عمدج كافدة المسدتويات لمواج دة

تمويل عجز الموازنة العامة النداتج عدن انخعداض ا يدرادات وزيدادة النعقدات ،عدن طريدا تلدديث التشدريعات المتعمقدة
بالجرائم االقتصادية ،وتطوير سياسدات ا صدالح االقتصدادي ،وقدد كدان مو دوع مكافلدة العسداد مدن أهدم التكميعدات
لملكومات نظ اًر لت ثير عمج السياسات المتعمقة باألجور واألسعار ،وعمج تطدوير قطاعدات التعمديم والصدلة والعدالدة

وغيرها ،كما عقد ونظم العديد من المؤتمرات والندوات لول ظاهرة العساد وأثارها وكيعية مكافلت ا.
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مشكمة البحث:

عمدج الدرغم مدن األدراه المبكدر لتعداقم مشدكالت العسدداد فدي األج دزة وال ياكدل ا داريدة لمددول المتقدمدة والناميددة،

وعمددج الددرغم مددن التلددره اللكددومي عمددج كافددة المسددتويات التشدريعية والتنظيميددة لمكافلددة العسدداد ،وكددذله الج ددود
التددي تبددذل ا كافددة المنظمددات االقميميددة والدوليددة لمكافلتدده ،إال أندده ياللددظ استش د ار هددذا الظدداهرة السددمبية فددي كافددة
الدددول ،األمددر الددذي أصددبك ُيلددتم تظددافر كافددة الج ددود الملميددة واالقميميددة والدوليددة لمكافلددة ظدداهرة العسدداد التددي
أصبلت ظاهرة لقيقية معمنة ب رقام واقعية مثبتة ،وعميه تم تلديد مشكمة البلث اللالي في سؤال رئيس وهو:
ماىي االستراتيجيات المقترحة لمكافحة الفساد اإلداري في ضوء الجيود العربية والدولية؟
ويتعرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئمة فرعية وهي:

 -5ما هو ا طار العكري لمعساد ا داري ( أنواعه وأسبابه واألثار الناتجة عنه) ؟
 -6ماهي الج ود العربية والدولية المبذولة لمكافلة العساد ا داري؟
 -7ماهي االستراتيجيات المقترلة لمكافلة العساد ا داري؟
 -8ما النمدوذج المقتدرح السدتراتيجيات مكافلدة العسداد ا داري فدي

دو الج دود العربيدة والدوليدة وأهدم

النتائج وتوصيات البلث؟
أىمية البحث :وتبرز أهمية البلث اللالي من خالل التالي:

 -1تركيز البلث عمج مع وم العساد ا داري كظاهرة عالمية ما تكاتب الج دود فدي المجتمعدات كافدة لدول
تلميل هذ الظاهرة بعد أن ظمت مستترة و تعالج بنوع من السرية من قبل القائمون عمج معالجت ا.

 -2البلدث اللدالي يمكدن اعتبدار بمثابدة ترذيدة راجعدة لممسدئولين والقدائمين عمدج األعمدال ا داريدة فدي كافددة
المنظمات لمساعدت م في مكافلة العساد ا داري.
 -3قددد يسد م هددذا البلددث فددي فددتك مجددال لبلددوث مسددتقبمية لالسددتعادة مددن االسددتراتيجيات المقترلددة لمكافلددة

العسدداد ا داري فددي كافددة المنظمددات والتعددرب عمددج أبددرز الج ددود المبذولددة مددن الدددول العربيددة وك ددذله

الج ود الدولية لمكافلة العساد ا داري.
أىداف البحث:

ويسعج البلث اللالي إلج تلقيا األهداب التالية:
 -1تلميل ا طار العكري لمعساد ا داري ،وكذله الج ود العربية والدولية المبذولة.
 -2التع ددرب عم ددج أب ددرز االس ددتراتيجيات لمكافل ددة العس دداد ا داري ف ددي

ددو الج ددود المبذول ددة العربي ددة

والدولية.

 -3تصددميم نمددوذج مقتددرح مددن إعددداد البالثددة السددتراتيجيات مكافلددة العسدداد ا داري فددي

ددو الج ددود

العربية والدولية.
 -4التوصل إلدي عددد مدن المقترلدات والتوصديات لمكافلدة العسداد ا داري فدي

دو الج دود المبذولدة

العربية والدولية.
مصطمحات البحث:
.1االستتتتراتيجية ( :)Strategicويعددرب قدداموس (Dictionary

 )Websterاالس ددتراتيجية ب ن ددا هددي ( عم ددم

تخطدديط وتوجيدده العمميددات المختمعددة) ،أمددا بيتددر د اركددر فيعددرب االسددتراتيجية ب ن ددا هددي (تلميددل الموقددب اللا ددر
وترييددر إذا تطمددب األمددر ،بليددث يددتم تلديددد ماهيددة الم دوارد ومقدددارها) ،وتعددرب كددذله ب ن ددا هددي ( عمميددة اتخدداذ

القد اررات بنددا ً عمددج معمومددات عددن مسددتقبمية القد اررات اللاليددة وو ددا األهددداب والبدرامج الزمنيددة والت كددد مددن تنعيددذ
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الخطددط والبددرامج الملددددة) ( ددلاوي ،)73 :2011 ،أمددا التعريددب ا ج ارئ ددي فاالس ددتراتيجية ه ددي عمميددة تلميددل
لمو ا الراهن والتخطيط له،

من مجموعة أهداب وبدرامج زمنيدة ل دمان التنعيدذ

دمن الدزمن الملددد والمدوارد

المتالة.
.2الفستتاد اإلداري ( :)Administering Corruptionويددتم تعريعدده ب ندده هددو ( سددو اسددترالل لمسددمطة والنعددوذ
المستمدة من المنصب أو من العالقات من أجل عدم ا ذعان لمبدأ الملافظة عمج اللدود بين المنظمدات الدذي

ينص عمج أنه ال مكان لمعالقات الشخصية في اتخاذ الق اررات االقتصادية والسياسية التي يتخذها المعنيدون فدي
القطاع العام والخاص) ،كذله تعرفه منظمة األمم المتلدة ب نده هدو ( اسدترالل السدمطة لتلقيدا مكاسدب خاصدة)

( جمعددة ،)7 :2008 ،وهندداه مددن عرفدده ب ندده هددو (اسددتعمال لموظيعددة العامددة بجميددا مددا يترتددب عمي ددا مددن نعددوذ
وسمطة لتلقيا منافا شخصية مالية وغير ماليدة وبشدكل من ٍ
داب لمقدوانين والتعميمدات الرسدمية) ،وعدرب كدذله ب نده
هو (اسدترالل السدمطة لملصدول عمدج ربدك أو منععدة أو فائددة لصدالك شدخص أو جماعدة أو طبقدة بطريقدة تشدكل
انت اكاً لمقانون أو لمعايير السموه األخالقي الراقي)( .خميل ،2008 :ص.)4

أمدا التعريتتف اإلج ار تي لمفستتاد اإلداري ىتو اسددترالل سدمطة الوظيعددة لتلقيدا مصدالك ومكاسددب شخصدية لصددالك

شخص أو جماعة وتعتبر في القانون جريمة يعاقب عمي ا.
منيج البحث:

وفقداً لطبيعددة مشددكمة البلددث وتلقيقداً ألهددداف ا سدديتم االعتمدداد عمددج المددن ج الوصددعي التلميمددي وهددو ف ددم الظدداهرة
واللصددول عمددج لقددائا دقيقددة عددن الظددروب القائمددة واسددتنباط العالقددات ال امددة وتعسدديرها (فتتان دالتتين،1991 :

ص ،)141وبالتالي سيمر البلث بالخطوات المن جية التالية:

 -1إطار نظري لمعساد ا داري (مع وم ا ،أسبابه ،واألثار الناتجة عنه).
 -2عرض ألبرز الج ود العربية والدولية المبذولة لمكافلة العساد ا داري.
 -3االستراتيجيات المقترلة لمكافلة العساد ا داري في

و الج ود المبذولة العربية والدولية ،والتي يتم اسدتنباط ا

من خالل الدراسات السابقة وا طار النظدري ومدن تدم التوصدل لعددد مدن النتدائج والتوصديات والمقترلدات لمبلدث

اللالي.
 -4نموذج مقترح الستراتيجيات مكافلة العساد ا داري في

و الج ود العربية والدولية.

و بالتالي فالخطوات المنيجية الستراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري في ضوء الجيود العربية والدولية ،ىي:
أوالً :اإلطار النظري لمفساد اإلداري ( المفيوم ،واألسباب وأثار لمفساد اإلداري):

 .1مفيتتوم الفستتاد اإلداري :يشددتا لعددظ العسدداد ( )Corruptionمددن الكممددة الالتينيددة ( )Rumpereبمعنددي
الكسر بمعني ( شيئا ما تم كسر ) ،هذا الشي قد يكون سموكاً أخالقياً أو اجتماعيداً أو إداريداً ،وفدج السدعي

لتعريب العساد وجد أنه يرتبط بععل ال أخالقي وغير قانوني ،كما أنه يتطور عمج مدى التاريخ لينتشدر فدي

البالد المتقدمة والنامية عمج لد سوا  ،ولقد ورد مصطمك العساد أكثدر مدن ( )23مدرة فدي العديدد مدن سدور
القرآن الكريمد ( جمعة ،)6 ،2008 :يقول المولج عدز وجدل :فمدوال كدان مدن القدرون مدن قدبمكم أولدوا بقيدة

ين ون عن العساد في األرض إال قميالً ممن أنجينا من م واتبدا الدذين ظممدوا مدا أترفدوا فيده وكدانوا مجدرمين

(القرآن الكتريم :ستورة ىتود ،ا يتة  .)116وعدن ظ دور العسداد يقدول المدولج عدز وجدل :ظ در العسداد فدي
البر والبلر بما كسبت أيدي الناس ليذيق م بعض الذي عمموا لعم م يرجعون"( القرآن الكريم :سورة الروم،

ا ية .)41
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طع ُدوا األرلدام ،والمعسددة خدالب
و الفساد في المغة :يعني مخالعة المصملة ،ويقال تعاسد القوم :تددابروا وقَ َ
المصددملة ،والشددي العاسددد هددو الددذي انتقددت منععتدده المشددروعة( التترازي،1994 :ص ،)503والعسدداد مددن فسددد

الشي  ،يعسد (ب م السين) (فساداً) ف و (فاسد) ،و(فسد) ب م السين أي اً (فسديد) ،وأفسدد (فعسدد) ،والمعسددة
ددد المصددملة ،و فسدداد الشددي يعنددي تمعدده وعدددم صددالليته ،والعسدداد فددي معدداجم المرددة هددو مددن (فسددد)

ددد

(الصمك) ،والعسداد (لردة) هدو الدبطالن ،فيقدال فسدد الشدي أي بطدل وأ دملل ،ويد تي التعبيدر عمدج معداني عددة
بلسب موقعه ف و الجذب أو القلط ( الرازي ،1994 :ص.)504

أمددا الفستتاد (اصتتط)حاً) :فيعددرب ب ندده هددو مجموعددة مددن األعمددال المخالعددة لمق دوانين وال ادفددة إلددج الت د ثير

بسد د د ددير ا دارة العام د د د ددة او ق اررات د د د ددا أو أنش د د د ددطت ا ب د د د دددب االسد د د ددتعادة المادي د د د ددة المباش د د د درة او االنتع د د د دداع غي د د د ددر
المباشددر (الكبيستتي ،2006:ص ،)28ويعددرب العسدداد ا داري ب ندده هددو إخددالل بالواجددب واألمانددة التددي يعر د ا
العمل الوظيعي وان هذا ا خالل يجمب لمممارس له منافا خاصة (معابده ،2006 :ص ،)23والعساد ا داري

هو إسا ة استعمال الوظيعة العامة لتلقيا مكاسب شخصية (تقرير البنك الدولي ،1997:ص ،)112وكذله

هددو سددو اسددتعمال السددمطة العامددة لتلقيددا مكاسددب خاصددة ،ويتدددرج مددن الرشددوة إلددج عمميددات غسدديل األم دوال
وأنشطة الجريمة المنظمة وأنشطة المافيا (األمم المتحدة ،1997 :ص.)26

.2أنواع الفساد اإلداري :وهي عديدة وسنذكر من ا(آل الشيخ:2007:ص ص:)89-87

أ .الرشتتوة :وهددي تعددد مددن أعظددم ج درائم العسدداد وأكثرهددا انتشددا اًر فددي العددالم ،وال سدديما فددي الدددول الناميددة ،وذلدده لظمددم

اللكومدات ومدا تعانيده هدذ الشدعوب مدن فقدر وظمدم وتددني لممسدتوى المعيشدي ،و دياع اللقدوا ممدا يددفا بدالموظعين

لمبلث عن مصدر أخدر لمددخل متمدثالً فدي أسد ل الطدرا وهدي الرشدوة ،تلدت مسدمج ال ديدة ومقابدل تسد يل عمدل أو
تسدريا معدامالت أو تقدديم خدددمات .وتعدرب الرشدوة ب ن دا هددي قيدام الموظدب ب خدذ أو قبددول أو طمدب مقابدل معدين لدده
قيمددة ماديددة أو معنويددة لمقيددام بعمددل مددن اختصاصدده بلكددم وظيعتدده أو االمتندداع عددن عمددل مددن اختصاصدده لددذله أو
لإلخالل عمج أي نلو بمقت يات واجبات وظيعته .
ب .االخت)س :هو سيطرة المختمس عمج منقول وتوجي ه إلدج غدرض غيدر المخصدص لده ،واالعتددا عمدج مصدملة
قانونيدة لماهدا المشدرع ،ولقيددام جريمدة االخدتالس البدد أن يقددوم ب دا موظدب عدام أو مكمددب بالخدمدة العامدة وأن يكددون

المددال موقددا االخددتالس قددد وجددد فددي ليازتدده بسددبب وظيعتدده ،ولالخددتالس أشددكال عديدددة مثددل :تلصدديل أم دوال غيددر
مستلقة من األخرين كال رائب والرسوم ،ن ب ،تلويل جز من ممتمكات الدولة لمموظب العام بدون وجه لا.

ج .التزوير :هو تلسين الشي وو عه بخالب صعته ف و تمويه بالباطل بما يوهم انه لا.

د .الواسطة والمحسوبية :كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائب العامة عمج أساس القرابة أو الدوال

السياسددي وذلدده عمددج لسدداب الكعددا ة والمسدداواة فددي العددرص ،ممددا قددد ينددتج عندده و ددا الشددخص الريددر المناسددب فددي

المكان غير المناسب.

ىتتت .التيتترب الضتتريبي :وهددو نوعددان ،األول :أن يمجد المكمعددون إلددج الثردرات القانونيددة التددي تمكددن م مددن الددتخمص مددن
ال درائب المسددتلقة مثددل إعطددا ال بددات والتبرعددات .والثدداني :هددو أن يخ ددالب في ددا الخا ددعون لم د درائب األلكددام
القانونية بوسائل الرش والتزوير والرشاوى لم روب من ال رائب.

.3األثار الناتجة عن الفساد اإلداري:

ليث تتعدد أثار العساد ا داري عمج الدول سوا أكانت متقدمة أو نامية ،وهدي تشدتمل كافدة الجواندب التنمويدة،

فالعسداد ا داري يدؤثر عمدج أدا االقتصدداد الدوطني فيدؤثر فددي اسدتقرار البيئدة االسدتثمارية ،ويزيددد مدن تكمعدة المشدداريا،

وي دددد نقددل التكنولوجيددا ،وي ددعب األثددر ا يجددابي لل دوافز االسددتثمار ،س دوا لممشدداريا الملمي دة أو األجنبيددة ،وخاصددة
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عندددما تُطمددب الرشدداوى مددن أصددلاب المشدداريا لتس د يل قبددول مشدداريع م ،أو يطمددب الموظعددون المرتشددون لصددة مددن
العائد االستثماري وبالتالي يعد العساد ريبة ذات طبيعة ارة ومعوقة لالستثمار ،وفيمدا يمدي عدرض لدبعض األثدار
الناتجة والمترتبة عن العساد ا داري وهي (الكبيسي:2006 ،ص ص :)134-132

أ -تساعد الرشاوى مشروعات األعمال عمج تجنب الموائك الشديدة الوط ة ،غير أن ا تخما أي اً لوافز لجعل الموائك
أكثر تعقيداً وكمعة.

ب -يبعدد العسداد ا داري المدوارد العامدة عدن أنشدطة بالردة األهميدة كدالتعميم والصدلة ،ليدث تكدون إمكاندات الرشداوى
أصددرر ،كمددا أندده يقمددل مددن مقدددرة اللكومددات عمددج تنعيددذ الم دوائك المشددروعة وتلصدديل ا ي درادات العامددة ،ليددث

تتلول األنشطة إلج اقتصاد الظل.

ج -ما ازدياد العساد يقوم المستثمرون بإ افة المدفوعات المت تية مدن الرشداوى والعمدوالت إلدج التكداليب ،ممدا يرفدا
من التكمعة الكمية لممشروع ويخعض من العائد االستثماري.
د -يعيا المسؤولون إج ار ا صاللات لترسيخ جذور سمطان م وااللتعاظ بالدخل غير المشروع.

ه -قد يدره مد ار المنشآت اللكومية أنه باستطاعت م ش ار أصول المنشآت أو تلويل ممكيت ا بثمن رخيص إذا ما
ت خرت برامج الخصخصة وجعموا شركات م سيئة األدا .
و -يؤدى كذله إلج إ عاب جودة البني التلتية والخدمات العامة ،ويدفا بذوي النعوس ال عيعة لمسعي إلدج الدربك
غير المشروع عن طريا الرشاوى بدالً من المشاركة في األنشطة ا نتاجية.

-8يساهم العساد في إ دعاب ثقدة المدواطنين باللكومدة و مؤسسدات ا ،ويشدكه بجددوى التدرام القدوانين واألنظمدة ،ممدا
يم د لالنعالت والعو ج.
ثانياً :الجيود الدولية والعربية المبذولة لمكافحة الفساد اإلداري:

ما ت ازيدد ف دائك العسداد فدي الددول المتقدمدة والناميدة ومدا يندتج عن دا مدن آثدار اقتصدادية واجتماعيدة سدمبية،

ويمكن إيجاز أهم الج ود المبذولة سوا ً أكانت دولية أو عربية كاآلتي:
أ -الجيود الدولية لمكافحة الفساد :ومن أهم المنظمات الدولية لمكافلة العساد هي:

-1منظمتتة الشتتفافية الدوليتتة " (International Transparency Organization(:"ITOتعددد منظمددة
الشعافية الدولية منظمة غير لكومية أنش ت عام  1993في بدرلين فدي ألمانيدا ،لمسداعدة الددول واألفدراد الدراغبين
فددي تلقيددا الشددعافية والن ازهددة ،وهدددف ا هددو مكافلددة العسدداد عمددج المسددتوى الملمددي والدددولي ،ولقددد قددام عدددد مددن
المسئولين السابقين في البنه الدولي ب نشائ ا ما عدد من الخب ار والم تمين با صالح والتنمية ولقوا األنسان،
وكان لد بيتر أيجن Peter Eigenمساهماته في إطالا هذ المنظمة(جمعة،2008 :ص.)16
وفددي عددام  1998تددم نشددر اول تقريددر لممنظمددة لددول مؤشتتر متتدركات الفستتاد العتتالمي " ،"CPIوهددو مؤشددر

م دددركات العس دداد لمنظم ددة الش ددعافية الدولي ددة يق دديم ويرت ددب ال دددول طبق ددا لدرج ددة إدراه وج ددود العس دداد ب ددين المس ددئولين
والسياسيين فدي الدولدة ،وهدو مؤشدر مركدب يعتمدد عمدج بياندات ذات صدمة بالعسداد تدم جمع دا عدن طريدا عمميدات

استقصددا متخصصددة قامددت ب ددا مؤسسددات مختمعددة ومسددتقمة ولسددنة الس دمعة .إندده يعكددس أ ار أصددلاب األعمددال
والملممددين مددن جميددا أنلددا العددالم مت ددمنا المتخصصددين والخب د ار مددن نعددس الدولددة الجدداري تقييم ددا ،ويقددوم ((
البروفسددور جددون ق دراب المسدددورب)) مددن جامعددة (باسدداو) فددي ألمانيددا( ،وهددو بالددث ومستشددار لمنظمددة الشددعافية
الدولية) عمج العمل عمج مؤشر مدركات العساد بطمب من منظمة الشعافية الدولية ،وفدي هدذا التقريدر كاندت دول

014

icetr. elmergib.edu.ly

الموافق  12-11نوفمبر 2019

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

اسكندنافية في مكان الصدارة ،بمعنج أن ا األقل فساداً من بين  85دولة شمم ا المؤشر ،أما الدول األكثدر فسداداً
في العالم كانت نيجيريا وتنزانيا وهندوراس والباراجوي والكاميرون(صبيك،2014 :ص ص .)233-232

أمددا العسدداد فددي دولددة ليبيددا فوجدددنا أن هندداه تعدداوت كبيددر بددين درجددات مؤشددر مدددركات العسدداد الصددادر عددن
منظمة الشعافية الدولية ،ولقد لاولت البالثة جاهدة لتجميا بيانات مؤشر مدركات العساد لدولة ليبيا خدالل العتدرة

منذ عام (2016-2003م) وتنظيم ا وتبويب ا وذله كما يمي:

جدول يوضح مؤشرات مدركات الفساد في ليبيا خ)ل الفترة (2016 -2003م)
م

السنة

درجة مؤشر مدركات الفساد

1

2003

2.1

الترتيب أقميمياً

لم تتوفر بيانات

118

2

2004

2.5

-

108

3

2005

2.5

-

117

4

2006

2.7

-

105

2007

2.5

-

131

2008

2.6

16

126

2009

2.5

15

130

2010

2.2

-

146

9

2011

لم تتوفر بيانات

-

168

10

2012

-

21

160

11

2013

-

15

172

12

2014

-

18

166

13

2015

-

16

162

2016

-

17

170

5
6
7
8

14

الترتيب دولياً

المصدر :من إعداد الباحثة اعتماداً عمى ما ورد في تقارير منظمة الشفافية الدولية ()2016-2003

See: www.Transparency.org, Transparency International, corruption Perceptions

Index –CPI:2003- to-2016 G.
ويمكن أن نستنتج من مؤشر مدركات الفساد لدولة ليبيا ما يمي:

أ -أن دولة ليبيا لم تكدن مدن

دمن الددول التدي أدرجدت فدي التقريدر األول لمنظمدة الشدعافية الدوليدة عدام ،1998

والدذي اقتصددر فدي ذلدده العددام عمدج الدددول التدي تدوافرت فيددا عمدج اقددل تقددير أربددا د ارسددات لدول العسدداد ،وكددان
هناه أربدا دول عربيدة فقدط وهدي (تدونس ولصدمت عمدج الترتيدب  33بمؤشدر قيمتده  ،5واألردن فالترتيدب 38

وبدرج ددة مؤش ددر  ،4.7ودول المر ددرب ف ددي الترتي ددب  50وبدرج ددة مؤش ددر  ،3.7وج ددا ت مص ددرفي الترتي ددب 66
وبدرجة مؤشر .)2.9
ب -الماللددظ عمددج الجدددول أن درجددة مؤشددر مدددركات العسدداد فددي ليبيددا متذبددذب ،ولكددن ياللددظ عميدده فددي السددنوات
األخير االنخعاض اللاد وكذله تصنيب ليبيا

من أكثر الدول فساداً.

ج -فددي عددام  2015تلصددمت ليبيددا عمددج الترتيددب  162دوليددا ك د كثر الدددول انتشددار لمعسدداد في ددا ،وتلصددمت عمددج
الترتيب السابا من

من  10دول أكثرهن فساداً.

د -يشددير مؤشددر مدددركات العسدداد فددي عددام  2016أن ليبيددا صددنعت
ترتيب ا  170من بين ( )176دولة.
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ه -أن اللرب التي تعيش ا البالد ساهمت في رفدا معددالت العسداد وظداهرة ا فدالت مدن العقداب و دعب ا دارة،
وسو استخدام السمطة في أو اع استثنائية ،فالدول الرير مستقرة سياسيا واقتصداديا والتدي تعديش لالدة لدرب
هي الدول األكثر فساداً في العالم ،وهي دول ال تتمتا بلكومة رشيدة ،وتعداني مدن

دعب المؤسسدات العامدة

كالش ددرطة والق ددا  ،وتري ددب في ددا لري ددة التعبي ددر والصد دلافة اللد درة ويك دداد ينع دددم في ددا نش دداط المجتم ددا الم دددني
المستقل عن السمطة السياسية ،وهذا ما يلدث في ليبيا وتزايد بعد عام .2011

-2منظمتة األمتم المتحتدة :اصددرت منظمدة األمددم المتلددة اتعاقيدة لمكافلدة العسداد ا داري ،ليدث اعتمدد األمددين
العددام لبمددم المتلدددة أمددام الجمعيددة العموميددة (اتعاقيددة األمددم المتلدددة لمكافلددة العسدداد ا داري) بتدداريخ /10/31

2003م ،وتلتوي االتعاقية عمج عدد ( )71مادة قانونية موزعة عمدج ثمانيدة فصدول رئيسدية ،ولقدد ان دمت إلي دا
الكثير من دول العالم.
ومن أىم أىداف االتفاقية لمكافحة الفساد:

أ -ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلج منا ومكافلة العساد بكل صور بكعا ة عالية.

ب -ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة في مجال منا ومكافلة العساد.
ج -تعزيز النزاهة والمسا لة وا دارة السميمة لمممتمكات والشؤون العامة.
كما أشارت االتفاقية إلى صور الفساد المختمفة وهي :العسداد فدي القطداع العدام ،العسداد فدي الددواوين اللكوميدة،
العساد في القطاع الخاص ،المتاجرة بدالنعوذ ،إسدا ة اسدترالل الوظدائب ،الرشدوة واالخدتالس فدي القطداع الخداص،

غسدل األمدوال ،ا ثد ار غيددر المشددروع ،العسدداد الددذي ي ددد الج دداز الق ددائي والنيابددة العامددة ،ا خعددا واعاقددة سددير

العدالددة ،العسدداد بدداختالس الممتمكددات أو تبديدددها أو تسدديب ا بواسددطة موظددب عمددومي ،والعسدداد فددي المشددتريات

العمومية وادارة األموال العامة( .صبيك)243-240 :2014 ،
-3منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ()OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

لقد نش ت هذ المنظمة في البدايات من منظمة التعاون االقتصادي األوروبي (( )OEECسابقاً) ،التدي تزعم دا

العرنسي روبير مارجولين لممساعدة في إدارة خطة مارشال ألعمار أوروبا بعد اللرب العالمية الثانية ،وبعد فترة

تد ددم توسد دديع ا لتشد ددمل دول غيد ددر اوروبيد ددة ،وفد ددي عد ددام 1960م تد ددم إصد ددالل ا لتكد ددون منظمد ددة التنميد ددة والتعد دداون
االقتص ددادي ( ،)OECDوه ددي منظم ددة دولي ددة مكون ددة م ددن مجموع ددة م ددن البم دددان المتقدم ددة الت ددي ت ددؤمن بمب ددادئ
الديمقراطي ددة واقتص دداد الس ددوا الل ددر ،ومن ددذ ع ددام 1989م تق ددوم ه ددذ المنظم ددة ب دددور قي ددادي ف ددي الل ددرب الدولي ددة
لمواج دة ومكافلددة العسداد وأثددار  ،كمدا قامددت المنظمددة بإعدداد بلددث موسدا لددول دور مؤسسدات المجتمددا المدددني

وما هو دور منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في مواج ة العساد(أبو غميون ،2010 :ص.)33
وتركز المنظمة عمج

درورة أن تقدوم منظمدات المجتمدا المددني بددور بدارز فدي مكافلدة العسداد ،ومدن بين دا قيدام

منظمة التنمية والتعاون االقتصادي بما يمي:

أ -إعداد القوانين وتقديم التس يالت لت سيس منظمات المجتما المدني.
ب -المساعدة في تطوير استقالل وسائل األعالم لتتمكن من العلص الدقيا لمعمميات اللكومية.
ج -زيادة الشعافية لمعمميات اللكومية والرغبة المخمصة في التعاون ما المجتما المدني.
د -توفير المعمومات والخبرات لمنظمات المجتما المدني.
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ه -دعم البرامج التدريبية لمنظمات المجتما المدني.
-4البنتتك التتدولي :ليددث ركددز تقريددر التنميددة فددي العددالم لعددام 1997م والصددادر عددن البندده الدددولي عمددج
اللد من العساد والتصرفات التلكمية لمدولة ،وشدد البنه عمدج

ددرورة

درورة تكامدل الج دود الوطنيدة والدوليدة فدي هدذا

المجددال .وقددد بددادر البندده إلددج و ددا اسددتراتيجية جديدددة لنشدداطه فددي مجددال مكافلددة العسدداد تت ددمن أربعددة ملدداور
رئيسية هي:
أ-منا أشكال االلتيال والعساد كافة في المشروعات الممولة من قبل البنه.

ب-تقديم العون لمدول النامية المكافلدة لمعسداد فيمدا يتعمدا بتصدميم وتنعيدذ بدرامج المكافلدة وذلده بشدكل منعدرد أو
بالتعاون ما المؤسسات الدولية ومؤسسات ا قراض والتنمية ا قميمية.
ج-اعتبددار مكافلددة العسدداد شددرطاً رئيسددياً لتقددديم خدددمات البندده الدددولي فددي مجدداالت رسددم اسددتراتيجيات المسدداعدة،
وتلديد شروط ومعايير ا قراض ،وو ا سياسة المعاو ات ،واختيار المشروعات.

د-تقديم العون والدعم لمج ود الدولية لملاربة العساد( الشريب ،2005 :ص.)46

-5صندوق النقد التدولي :تعدد ال دوابط المرتبطدة بتقدديم قدروض ومسداعدات صدندوا النقدد الددولي التدي أعمندت
فددي ش د ر أغسددطس 1997م ،أكثددر تشدددداً مددن تمدده المو ددوعة مددن قبددل البندده الدددولي .إذا أكددد الصددندوا أندده

سدديوقب أ و يعمددا مسدداعداته الماليددة أليددة دولددة يثبددت أن العسدداد اللكددومي في ددا يعيددا الج ددود الخاصددة بتجدداوز
مشكالت ا االقتصادية (كما لدث في كينيا).
ولدد الصندوا لاالت العساد بالممارسات المتعمقة بتلويل األموال العامة إلج غير المجاالت الملددة ل ا،
وتورط الموظعين اللكوميين في عمميات تلايل جمركية أو

ريبية ،واسا ة استخدام التيداطي العمدالت الصدعبة

من قبل هؤال الموظعين ،واسترالل السمطة مدن قبدل المشدرفين عمدج المصدارب ،عدالوة عمدج الممارسدات العاسددة

ف ددي مج ددال تنظ دديم االس ددتثمار األجنب ددي المباش ددر ،كم ددا اتخ ددذ الص ددندوا موقعد داً لازمد داً م ددن ال دددول الت ددي تعد دد رش ددوة
الموظعين اللكوميين في الدول األخرى نوعاً من نعقات ترويج األعمال التي يجب إععائ ا من ال رائب.

وطددرح الصددندوا مجددالين رئيسدديين لمسدداهمته فددي مكافلددة العسدداد ،المجددال األول فددي تطددوير إدارة الم دوارد

العامة ،ويشمل ذله إصالح الخزينة ومديريات ال رائب واعداد الموازنات العامة ،واج ار ات الملاسدبة والتددقيا.

أما المجال الثاني ف و خما بيئة اقتصادية مستقرة وبيئة أعمال نظامية تشمل تطوير القدوانين المتعمقدة بال درائب
واألعمال التجارية ( الشريف ،2005 :ص.) 47

ب -الجيود العربية لمكافحة الفساد :ومن هذ الج ود ما يمي:

 -1المنظمتتة العربيتتة لمكافحتتة الفستتاد :وت سسددت هددذ المنظمددة فددي عددام 2005م ،ليددث تددم تسددجيم ا فددي المممكددة

المتلدددة ،واتخددذت مددن لبنددان فددي عاصددمت ا بيددروت مق د اًر عام داً ل ددا ،ولقددد أصدددرت اللكومددة المبنانيددة مرسددوماً

جم وري د داً رقد ددم  15579بتد دداريخ 2005 /7/13م ،تد ددم بموجد ددب هد ددذا المرسد ددوم مد ددنك المنظمد ددة كافد ددة االمتيد ددازات
واللصانات الالزمة لممارسة م ام ا أسوة بالمنظمات الدولية واالقميمية العاممة في إطار األمم المتلدة.

وجددا ت فك درة ت سدديس هددذ المنظمددة لمكافلددة العسدداد أثددر المددؤتمر الددذي عقددد مركددز د ارسددات الولدددة العربيددة فددي
بيد ددروت فد ددي العت د درة مد ددن 2004 /9 /23-20م ،والد ددذي ل د ددر العديد ددد مد ددن الخب د د ار والم تمد ددين والعممد ددا فد ددي
تخصصات عدة ومختمعة ،جمع م الصالك العام واهتمام م بد مور الن ازهدة والشدعافية ومواج دة العسداد المنتشدر فدي

كافة المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة.

وهذ المؤسسة مستقمة وغير ربلية ،ومن أبرز أهداف ا ما يمي:
أ -العمل عمج نشر الوعي ب همية مكافلة العساد ومواج ته ولماية المصملة والمال العام.
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استراتيجيات مقترحة لمكافحة الفساد اإلداري في ضوء الجيود العربية والدولي (دراسة نظرية)
د.كريمة الرقيعي د .ىاشم بدر

جامعة عمر المختار  /فرع درنة

ب -كشددب األثددار السدديئة لمعسدداد عمددج التماسدده االجتمدداعي وعمددج التنميددة االجتماعيددة وكددذله أثارهددا السددمبية
عمج االقتصاد الوطني والثروة القومية.
ج -توجي دده المد دواطنين ومؤسس ددات المجتم ددا الم دددني نل ددو أهمي ددة النش دداط المع ددادي لمعس دداد ،وف ددك مواقع دده
واالصرار عمج اصالح األو اع المتردية.
د -رصددد القصددور وتشخيصدده فددي ال يكددل لنظددام الملاسددبة العامددة فددي ا دارات اللكوميددة ،وفددي شددركات
ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتما المدني.

ه -العمددل عمددج نشددر ثقافددة الشددعافية والتددداول اللددر لمدرأي ،وتعزيددز الديمق ارطيددة واللريددة والرقابددة والملاسددبة
والتي تؤسس إلج منا انتشار العساد واللد من أثار .
ومددن أبددرز ج ددود هددذ المنظمددة هددي الندددوات والممتقيددات التددي تسدداعد عمددج نشددر ثقافددة لمواج ددة العسدداد
ومكافلته ،وكذله عن طريا المنشورات التوعوية( .السن)16 :2011 ،
 -2المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية :تعتبر المنظمة العربية لمتنمية ا دارية من أبرز المنظمدات العربيدة التدي ل دا
ج ود في مكافلدة العسداد ،مدن خدالل النشداطات التدي تقدوم وتشدرب عمي دا ،فعدي عدام 1999م ،عقددت المنظمدة

باعتبارها بيت الخبرة العربي المعتمد في التنمية ا دارية عمدج مسدتوى الدوطن العربدي مؤتمرهدا األول فدي القداهرة
تلت شعار آفاا جديددة لتقويدة الن ازهدة والشدعافية والمسدا لة ا داريدة مدن منظدور اسدتراتيجي  ،عمدج اعتبدار أن

العساد هو العدو األول لمتنمية ا دارية في الوطن العربي.
وفددي عددام 2008م ،انعقددد فددي العاصددمة األردنيددة عمددان مددؤتمر االصددالح والتطددوير ا داري فددي الددوطن العربددي
تلت شعار التطوير واالصالح ا داري من أجل رفا كعا ة األدا المؤسسي ومواج ة العسداد  .كمدا أن لممنظمدة
العديددد مددن الندددوات العمميددة وكددذله المنشددورات والمطويددات لنشددر ثقافددة الشددعافية ومواج ددة العسدداد ،كمددا أن هندداه

العديد من الج ود المبذولة عمج المستوى العربي لمكافلة العساد وما تسبب فيه من أ درار وأثدار سدمبية ،فمعظدم
الجامعات العربية تقوم بعقدد مدؤتمرات لنشدر الدوعي لدول العسداد والعمدل عمدج تصدليك مسدار عمدل القطداع العدام
ونشر ثقافة اللوكمة داخل منظمات القطاع العام( .السن) 19 :2011 ،
ثالثتاً :االستتتراتيجيات المقترحتتة لمكافحتتة الفستتاد اإلداري فتتي ضتتوء الجيتتود العربيتتة والدوليتتة :بنددا عمددج مددا تددم
عر ه

من ا طار النظدري لمبلدث اللدالي توصدمت البالثدة لعددد مدن االسدتراتيجيات والتدي مدن خدالل اتباع دا

مكافلة العساد ا داري والق ا عمج أثار  ،وهذ االستراتيجيات هي:
 -1االستراتيجية اإلدارية :وهي تتمثل في االج ار ات التالية:

أ -الت كيد عمج اللوكمة في ا دارة ،كون ا استراتيجية ناجلة لتطوير ا دارة فدي إطدار مؤسسدات المجتمدا
المدني وهي بذله تلد من ظاهرة العساد ا داري وذله من خالل :

 )1تخعيددب عددب اللكومددة ونقددل كثيددر مددن م ام ددا خاصددة مددا يتعمددا بقطاعددات ا نتدداج والتسددويا والتددامين إلددج
القطاع الخاص.
 )4تؤكد اللوكمة عمج مبدأ الشدراكة بدين القطاعدات الدثالث اللكوميدة والخاصدة والمدنيدة األمدر الدذي مدن شد نه
تععيل المسدا لة والرقابدة المجتمعيدة وب دذا تكدون إدارة الدولدة واللكومدة مدن شد ن المجتمدا بمؤسسداته المدنيدة

وليسددت تل ددت س دديطرة اللكوم ددة التددي تتخ ددذ القد د اررات الخطيد درة الت ددي تمكددن البيروقد دراطيين م ددن إس ددا ة النع ددوذ
واستعمال السمطة.
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 )3تدددعو اللوكمددة إلددج التنددافس بددين القطاعددات الددثالث ممددا يددوفر أف ددل الظددروب لكسددب الزبددائن والعمددال
وتقديم الخدمات ل م وبذله تتالشج الرشوة.
ب -إصالح ال ياكل التنظيمية وأن يتم و ا قواعد لمعمل وتعميمات وا لة وملددة ،لتدج ال يكدون هنداه
لبس في ف م ا ومجال واسا لالجت ادات الشخصية في تعسير م امين ا.
ٌ
ج -اللددد م ددن الددروتين واعتم دداد سياس ددة التدددوير ال ددوظيعي وتس د يل إجد د ار ات العم ددل والبعددد ع ددن التعقي دددات
ا دارية.
د -تععيددل مب دددأ الج دددارة ف ددي شددرل الوظيع ددة ا داريددة م ددن خددالل مع ددايير دقيقددة تعتم ددد الكع ددا ة واالس ددتلقاا
ك ساس لو ا الرجل المناسب في المكان المناسب.
-2االستراتيجية االقتصادية :ومن هذ االستراتيجيات ما يمي:

أ -تنشيط برامج التنمية االقتصدادية واسدتخدام المدوارد المتالدة مدن الدنعط والمدوارد الزراعيدة والبلريدة الرنيدة
ب ا البالد ،أف ل استخدام بما ينعكس ايجابيا عمج لياة المواطنين.

ب -تلقيا العدالة في توزيا ثروات المجتما بين كافة طبقات المجتما .
ج -تلسين دخول ورواتب الموظعين في القطاعين العام والخاص وتقميل العروا في الرواتب بين مدا يدفعده
القطاع العام وما يدفعه القطاع الخاص ،ما

رورة ربط زيادة رواتب العاممين في أج زة الدولدة بزيدادة

الت خم وفا معادلة وا له معمنة لمجميا
-3االستراتيجة اإلع)مية :ليث يمعب األعالم دو اًر في مواج ة العساد ا داري من خالل التالي:

أ -إعطا اللرية لمصلافة وتمكين ا من الوصول إلج المعمومات ومنل ا اللصانة التي تمكن دا مدن القيدام
بدورها في نشر المعمومات وعمل التلقيقات التي تكشب عن ق ايا العساد ومرتكبي ا.

ب -التركيددز عمددج البع ددد األخالقددي فددي ملاربددة العسدداد فددي القط دداعين العددام والخدداص وتععيددل دور وسددائل
ا عالم في ملاربة هذ الظاهرة .

ج -تنميددة الدددور الجمدداهيري فددي مكافلددة العسدداد مددن خددالل بدرامج التوعيددة ب ددذ الظدداهرة ومخدداطر وتكاليع ددا
الباهظة عمج الوطن والمواطن.

-4االستراتيجية السياسية :وفي
أ-

و هذ االستراتيجية يتم مواج ة العساد ا داري من خالل:

ددرورة أن تكددون السددمطات الق ددائية مسددتقمة فددي ق اررات ددا التددي تتخددذها بلددا المعسدددين م مددا كانددت

مواقع م السياسية وا دارية دون أي تدخل من قبل السمطتين التشريعية والتنعيذية.
ب -إقامة نظم ديمقراطية قائمة عمج أساس العصل بين السمطات الثالث(التشريعية والتنعيذية والق ائية).
ج -توس د دديا دائد د درة المش د دداركة الجماهيري د ددة والس د ددماح لمتنظيم د ددات اللزبي د ددة وا عالمي د ددة بمتابع د ددة تقي د دديم أدا
المسؤولين وملاسبت م وسلب الثقة من م .

د -اعتماد الشعافية والمسا لة والرقابة ك دوات م مة لكبك جماح العساد والق ا عميه.
ه -اسدتقالل الج دداز ا داري عددن ال دروط السياسددية وتنميددة الدوال ل ددذا الج دداز ممدا يعددزز فددرص تجعيددب
منابا العساد.
-5االستراتيجية القضا ية واألمنية :وتتمثل في ا ج ار ات التالية:
أ-

رورة اتخاذ التدابير الالزمة لدعم النزاهة ودر فرص العساد لتج بين أع ا الج از الق ائي.

ب -بنا ج از ق ائي مستقل ونزيه وتلرير من كل المؤثرات التي يمكن أن ت عب عممه.
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جامعة عمر المختار  /فرع درنة

ج -تععيل دور األج زة األمنية ودعم ا في ماللقة العساد ومرتكبيه ولماية األمن الوظيعي ،مدا رصدد مختمدب
التلددديات الداخميددة والخارجيددة التددي تلدداول النيددل مددن اسددتقرار الدولددة وهيبت ددا ،ألن كشددب بعددض المعسدددين
سيكون رادعا لمن تسول له نعسه بممارسته في المستقبل.
النمتتوذج التتتالي يوضتتح االستتتراتيجيات المقترحتتة لمكافح تة الفستتاد اإلداري فتتي ضتتوء الجيتتود العربيتتة والدوليتتة

وذلك كما يمي:

أسباب الفساد اإلداري
-أسباب تتعما بالبيئة

أنواع الفساد

-أسباب تتعما بالبيئة

اإلداري

االجتماعية

االقتصادية

-اسباب تتعما بالبيئة

االستراتيجيات
االقتصادية
األثار الناتجة عن
الفساد اإلداري

الجيود العربية

االستراتيجيات

-1إ عاب جودة

والدولية

السياسية

البني التلتية
والخدمات العامة في
الدولة.

لمكافحة
الفساد اإلداري

 -2يؤدي إلج تبديد

((الج ود

الموارد القومية لمدولة.

الدولية))

 -3إ عاب ثقة
المواطنين باللكومة
ومؤسسات ا ،ويشكه
بجدوى الترام القوانين
واألنظمة ،مما يم د

االستراتيجيات

االستراتيجيات

المقترحة

االع)مية

ج ود منظمةالشعافية الدولية

-ج ود منظمة

االستراتيجيات
القضا ية واألمنية

االستراتيجيات
نموذج مقترح الستراتيجيات مكافحة الفساد اإلداري في ضوء الجيود العربية والدولية

السياسية

المصدر :من إعداد البالثة باالعتماد عمج ا طار النظري ونتائج الدراسة.
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رابعاً :النتا ج والتوصيات :لقد توصل البلث اللالي لما يمي:
 -1النتا ج  :ومن هذ النتائج ما يمي:

أ -العساد ا داري ظاهرة عالمية تنتشر في جميدا أنلدا الددول سدوا متقدمدة أو ناميدة ،إال أن دا توجدد
عمج نطاا أوسا في الدول النامية وخاصة العربية من ا.

ب -تكتسب عمميات مكافلدة العسداد ا داري مكانداً متميد اًز فدي الخطدابين الددولي والعربدي ،وأ دلج ل دا

قدر كبيدر مدن الددعم والت ييدد عمدج كافدة المسدتويات العالميدة والدوليدة واالقميميدة والملميدة عمدج لدد

السوا .
ج -الت ثيرات السمبية لمعساد ا داري ال تقتصر عمدج مسدتوى األفدراد أو الولددات فالمنظمدة ،وانمدا تمتدد
لممستوى القومي ،فالعساد يمثل عائقاً أمام مسيرة التنمية االقتصادية لمدولة من ناليدة ،ويدؤدي إلدج

تبديد موارد األفراد والولدات بالمنظمات.

د -يتواجددد العسدداد ا داري فددي ول دددات القطدداع اللكددومي بصددورة أكبددر من ددا بالمقارنددة مددا الول دددات
ا داريددة األخددرى فددي بدداقي قطاعددات العسدداد القددومي نظ د اًر لمطبيعددة الخاصددة التددي يتميددز ب ددا هددذا

القطاع.

ه -يشير مصطمك العساد في القطاع اللكومي بصعة عامة إلج سو استرالل السدمطة العامدة لتلقيدا
منددافا خاصددة ،وي خددذ عدددة أشددكال من ددا عمددج سددبيل المثددال ،الرشددوة ،االبت دزاز ،االخددتالس ،غسدديل
األموال ،الث ار غير المشروع ،....وغيرها.
و -يددؤدي العسدداد إلددج زيددادة عجددز الموازنددة العامددة لمدددول ،فالعسدداد يكمددب الدددول ماليددين وأليانداً باليددين
الدددوالرات سددنوياً كمددا يددردي الرتعدداع تكمعددة الخدددمات التددي تلتاج ددا أي دولددة با

ددافة إلددج إعاقددة

عمميددة النمددو والتنميددة االقتصددادية وتقميددل فددرص االسددتثمار الملمددي واألجنبددي واهدددار المددال العددام
وزيادة النعقات عمج لساب ا يرادات.
ز -من خالل مؤشرات مدركات العسداد الصدادرة عدن منظمدة الشدعافية الدوليدة والتدي يت دك من دا مددى
تلقيد ددا الد دددول المتقدمد ددة لمؤش د درات عاليد ددة لمكافلد ددة العسد دداد ،نسد ددتطيا القد ددول أن الد دددول المتقدمد ددة
استطاعت تلجيم وتقميص العسداد ألن دا نظدرت إليده عمدج أنده ظداهرة اجتماعيدة وأن األثدار الناتجدة
عنه هي أثار مدمرة ومعرقمة لعممية التنمية.
ح -هن دداه الكثي ددر م ددن التج ددارب العربي ددة والدولي ددة الناجل ددة ف ددي مكافل ددة ظ دداهرة العس دداد ا داري يج ددب
االسددتعادة من ددا ،كمددا أن هندداه أعددداد هائمددة مددن العممددا والخب د ار فددي عدددة تخصصددات ذات صددمة
بق ددية العسدداد س دوا كددانوا قددانونيين أو إداريددين ،أو عممددا االقتصدداد ،عممددا االجتمدداع ،وغيددرهم
الكثير يجب االستعانة ب م والوثوا في م لالستعادة من خبرات م في مكافلة العساد ا داري.
ط -هناه الكثير من الج ود المبذولة عمج كافة المستويات واألصعدة ،سدوا كاندت منظمدات دوليدة أو
اقميميددة أو عربيددة تقددوم بج ددود تلسددب ل ددا لمكافلددة العسدداد ،ويجددب أن تت ددامن كافددة الدددول وأن

تعم ددل اللكوم ددات بم ددد ه ددذ المنظم ددات اللكومي ددة والري ددر لكومي ددة بلاجت ددا م ددن المد دوارد البشد درية
والماديددة وكددذله تددوفير كافددة البيانددات والمعمومددات التددي تلتدداج إلي ددا لتددج تكددون قددادرة عمددج أدا
عمم ا عمج الوجه الصليك.
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 -2التوصيات :يوصي البلث اللالي بد دد:

أ -و ددا اس ددتراتيجية وا ددلة لمواج ددة ومكافل ددة البطال ددة والت ددخم الم ددذان يعم ددالن عم ددج نش د د ة العسددداد
االقتصادي واالجتماعي.

ب -تلديددد مسددتويات لمرواتددب بالشددكل ال دذي يمنددا الموظددب مددن التعكيددر بارتكدداب العسدداد س دوا بالرشددوة أو
االخدتالس أو التزويددر ،وتلسدين مسددتوى الخددمات المقدمددة لممدواطنين بالشدكل الددذي يسداهم بعدددم تلمددل
المواطن تكمعة هذ الخدمة.
ج-

ددرورة تععيددل دور المنظمددات لممجتمددا المدددني فددي ملاربددة ومكافلددة العسدداد ا داري واش دراكه بعاعميددة

لمق ددا عمددج العسدداد وذلدده كمددا تشددير لددذله تقددارير منظمددة الشددعافية الدوليددة ،مددا

ددمان نظددام ق ددائي

نزيه وكب واستقالله عن السمطات األخرى.
د -رفا كعا ة األج زة ا دارية بالدول التي تعاني من العساد المعرط وذلده عدن طريدا تشدجيا الشدراكة بدين
القطاعين العام والخاص ،وتلسين أدا القطاع العام في كل دولة ،مدن ليدث االكتعدا بالعددد المناسدب
من العاممين وتلسبن نظم األجور والت مينات والمعاشات الخاصة ب دم ،ورفدا مسدتوى العداممين بالج داز

ا داري .
ه -جعددل الدددور األساسددي لملكومددات هددو و ددا التشدريعات ومراقبددة اللالددة االقتصددادية والتدددخل ل ددبط ا،
وتلددي أولويات االصالح في القطاعات االقتصادية المختمعة ،ونشر وتعميم آليات مكافلة العساد.

و -تزوي ددد منظم ددة الش ددعافية الدولي ددة ( )ITOلمكافل ددة العس دداد بكاف ددة البياندددات الدقيق ددة والمعمومدددات ال امد ددة
لمساعدت ا في مكافلة العساد عن طريا التقارير التي تصدرها والتي تبدين مسدتوى مددركات العسداد فدي
كل دولة وبالتالي تساعد الدول عمج معرفة المستوى التدي وصدمت اليده والعمدل عمدج تلسدينه والوصدول
لبف ل.
ز -أنشددا هيئددة قوميددة مسددتقمة لمكافلددة العسدداد ا داري بوصددع ا هيئددة دائمددة واعطائ ددا كافددة الصددالليات
لمس ددا لة جميد ددا األشد ددخاص بم ددن فد ددي م السياسد دديون ومس ددؤولو أج د دزة األمد ددن ،وي ددنظم آليد ددات لملاسد ددبة

األشخاص الذين يتمتعون باللصانة.
-1جمعة ،ألمد لممي( :)2008مدخل مقترح لتطوير الرقابة اللكومية عمج األموال العامة لمكافلة العساد
فددي العددالم العربددي األردن نموذجداً  ،ورقتتة بحتتث مقدمتتة لممتتؤتمر العربتتي األول ( التطتتوير واالصتت)ح

اإلداري من أجل رفع كفاءة األداء المؤسسي ومواجية الفستاد ،عمدان ،األردن خدالل العتدرة مدن -26

.2008/10/28

-2خميل ،عطا اهلل ( :)2008مددخل مقتدرح لمكافلدة العسداد فدي العدالم العربدي ،ورقتة بحتث مقدمتة لممتقتى
القطاع العام ومكافحة الفساد المالي واإلداري ،العترة من  /4-2يونيو ،2008 /الرباط ،المررب.

-3جمعة ،ألمد لممي( :)2008مدخل مقترح لتطوير الرقابة اللكومية عمج األموال العامة لمكافلة العساد
في العالم العربي األردن نموذجاً  ،مرجع سابق.

 -4لاوي ،بيومي ملمد( :)2011التخطيط االستراتيجي في التعميم ،ط ،1دار العكر العربي ،القاهرة.
-5جمعة ،ألمد لممي ،مرجع سابق.

-6خميل ،عطا اهلل ( :)2008مدخل مقترح لمكافلة العساد في العالم العربي ،مرجع سابق.
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-7فان دالين ،ديو بولدب ( :)1991مناىج البحث في العموم السموكية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاهرة.
-8جمعة ،ألمد لممي ،مرجع سابق.
-9القرآن الكريم.

-10القرآن الكريم.

-11الرازي ،زين العابدين ملمد بن أبي بكر( :)1994مختار الصحاح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 -12المرجع السابق.
-13القرآن الكريم.

-14الكبيسددي ،عددامر خ ددير ( :)2006استتتتراتيجيات مكافحتتتة الفستتتاد :مال ددا ومددا عمي ددا ،جامعددة نددايب
العربية لمعموم األمنية ،الرياض.

-15معابدد  ،ادم ندوح عمدي ( :)2006مع دوم العسداد ا داري ومعداير فدي التشدريا ا سدالمي ،مجمتة جامعتتة
دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،دمشا ،م ( ،)12ع (.)32

-16ال يج ددان ،عب ددد ال ددرلمن( :)1998اس ددتراتيجيات وم ددارات مكافل ددة العس دداد ا داري ،،المجمتتتتة العربيتتتتة
لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،م (،)12ع (.)23

-17البنه الدولي(:)1997التنمية في العالم  ،تقرير صادر عن البنك الدولي.

-18األمم المتلدة ( :)1997الدولة في عالم متريدر ،تقرير األمم المتحدة عتن األميتة فتي العتالم ،مؤسسدة
األهرام ،القاهرة.

-19الكبيسي ،عامر خ ير ( :)2006استراتيجيات مكافلة العساد :مال ا وما عمي ا ،مرجع سابق.
-20آل الشيخ ،عبدالرلمن بن لسين بن عمدر ( ،)2007الفساد اإلداري أنماطتو وأستبابو وستبل مكافحتتو،
كمية الدراسات العميا  ،جامعة نايب العربية لمعموم األمنية ،الرياض.

-21الكبيسي ،عامر خ ير ( :)2006استراتيجيات مكافلة العساد ،مرجع سابق.
-22آل الشيخ ،عبدالرلمن بن لسين بن عمر ( ،)2007مرجع سابق.
-23الكبيسي( :)2006مرجع سابق.

-24جمعة ،ألمد لممي ،مرجع سابق.

-25صددبيك ،ألمددد مصددطعج ألمددد( :)2014الرقابددة الماليددة وا داريددة ودورهددا فددي اللددد مددن العسدداد ا داري
دراسة تطبيقية مقارنة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اللقوا  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة.

-26المرجع السابق.
-27المرجع السابق.

-28أبدو غميدون ،جمدال صدالك ملمددد( :)2010مكافلدة ظداهرة العسداد ا داري ،ورقتتة بحتث مقدمتة لممتتؤتمر
العام الحادي عشر "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد  ،خالل العترة من /5-3يوليو ،2010/القاهرة.

-29ال يثددي ،نددوزاد عبدددالرلمن( :)2010العسدداد والتنميددة -التلدددي واالسددتجابة ،مجمتتة اإلداري ،السددنة(،)23

ع(.)86

-30الشريب ،طالل بن مسمط ( :)2005ظاهرة العسداد ا داري وأثرهدا عمدج األج دزة ا داريدة ،مجمتة جامعتة
الممك عبد العزيز( االقتصاد واإلدارة ) ،م( ،)18ع(.)2

-31المرجع السابق.
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 ىاشم بدر.كريمة الرقيعي د.د

 بحث مقدم فتي ورشتة،  آليات المواج ة، اآلثار، العساد المالي وا داري المع وم:)2011( عادل،السن-32
،2011/12/15-12  العت درة مددن،عمتتل تنميتتة الميتتارات القانونيتتة واإلداريتتة وأثارىتتا عمتتى مكافحتتة الفستتاد
. األمارات العربية المتلدة،الشارقة

.المرجع السابق-33
An Abstract of :
Proposed strategies to combat administrative corruption in the light of Arab and
international efforts
The objective of the current research is to propose strategies to combat
administrative corruption in the light of Arab and international efforts. In view of
the main objective, the current research problem is determined by the following
main question :
What are the proposed strategies to combat administrative corruption in the light
of Arab and international efforts?
The ramifications of this main question several sub-questions, namely :
1-What is the intellectual framework of administrative corruption (types causes
and effects?
2-What are the Arab and international efforts to combat administrative
corruption?
3-What are the proposed strategies to combat administrative corruption
4-What is the proposed model for strategies to combat administrative corruption
in the light of Arab and international efforts and what are the research findings
and recommendations?
The second section deals with the theoretical framework of administrative
corruption, its causes and types, as well as the most prominent Arab and
international efforts. The third section includes the main strategies proposed to
combat administrative corruption, and the most prominent results. The
recommendations include the following:
A) Develop a clear strategy to confront and combat unemployment and inflation,
which are working on the emergence of economic and social corruption.
B- To set levels of salaries in such a way that prevents the employee from
thinking about committing corruption whether bribery, embezzlement or fraud,
and improving the level of services provided to citizens in such a way that
contributes to the citizen's non-cost of this service and the need to activate the
role of civil society organizations in the fight against administrative corruption.
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