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املستخلص

تستهل هذه الورقة البحثية بالمقدمة والتى توضح خطورة تغلغل الفساد فى جميع

مناحى الحياة ثم توضح مفهوم الفساد لغة واصطالحا وواقعا ,وتتعرض ألنوا الفساد
والذى يتمثل فى الفساد السياسى والمالى واألخالقى واإلدارى ثم توضح أسباب الفساد

وانعكاساته على المجتمع وتبين مثلث إنتشار الفساد والذى يتكون من ثالثة أضال هى
الدافع والفرصة والمبرر إلى اآلليات الالزمة لمكافحة الفساد بصورة واقعية إضافة إلى

تحل يل الوضع المجتمعى والذى يتصف بالفساد فتعرض للحلقات المتصلة للفساد اإلدارى

والبيئى والمجتمعى بما تمثله من خطورة على تقدم ورقى المجتمع وتنهى عرض

الموضو ببيان أسباب ونتائج وآليات عالج الفساد حين إكتشافه مشيرة بإيجاز إلى
الوضع السائد فى مصر .
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مقدمــة

()2

مععع اسععتم اررية ليععاب الهويععة أوتفتيتهععا أو تفريغهععا مععن حقيقتهععا يتعععرض الجهععاز اإلدارى
ومؤسساته ومنظماته لحلقة خطيرة متصلة ومتواصلة االتسا

من الفساد اإلدارى  ,حيعث التوجعد

منظومععة مبععادس وأسععق وأخالقيععات محععددة وواضععحة تكععون محععور اسععتقطاب ونقطععة جععذب يسععتند
عليها كركيزة لضبط السلوك الفردى أو الجماعى أو المؤسسى داخل وحدات الحكم المحلى .
وال تقتصر خطورة هذه الحلقعة معن الفسعاد اإلدارى معن حيعث تاثيرهعا علعى مكونعات الجهعاز
اإلدارى  ,بل تمتد وتتسع داخل بيئة ومجتمع مؤسسعات الدولعة والمنظمعات العامعة ووحعدات الحكعم
المحلععى  ,حتععى يح عدث توافععو وارتبععاط عضععوى بععين فسععاد المنظمععة وفسععاد بيئتهععا ومجتمعهععا إلععى
مسععتوى اليكععون هنععاك حععل صععحيح سععوى التوجععه االسععتراتيجى مععن أجععل اجتثععاث هععذه المنظمععات
والمؤسسععات مععن جععذورها  ,وفععى نفععق الوقععت  ,وعلععى الت عوازى  ,تغييععر خصععائ

البيئععة التربععة

التععى ترعرعععت فيهععا هععذه المنظمععات والمؤسسععات واعععادة هندسععتها وفععو رؤيععة جديععده تحععت لطععا
هوي ععة قوي ععة متم ععايزة تمث ععل مح ععور اس ععتقطاب ونقط ععة ارتك ععاز تجت ععذب إليه ععا ك ععل جه ععود اإلص ععال
وتط ععوير الجه ععاز اإلدارى  ,وتتك ععون ه ععذه الحلق ععة الخطيع عرة م ععن مجموع ععة م ععن الحلق ععات المتتابع ععة
المترابطة فى سلسلة تحيط بعنو األمة حتى تتلف الخامة البشرية بها هذه الحلقات .
مفهوم الفساد

()3( )4

صعل حح والفسعاد لغعة العبطالن,
الفساد لغةً -:الفساد في معاجم اللغة هو فعي فسعد ضعد ح
فيقال فسد الشي أي بط حل واضمحل ,وياتي التعبير على ٍ
معان عدة بحسب موقعه .فهو الجدب
أو القحععط كمععا فععي قولععه تعععالى ظهععر الفسععاد فععي البععر والبحععر بمععا كسععبت أيععدي النععاق ليععذيقهم
بعععض الععذي عمل عوا لعلهععم يرجعععون سععورة الععروم اآليععة 14أو الطغيععان والتجبععر كمععا فععي قولععه
تعالى للذين ال يريدون علواً في األرض وال فساداً سورة القص

اآلية 38أو عصيان

 4المصدر  :بتصرف  ,د 0مصطفى أبو بكر ,اإلدارة العامة  ,الدار الجامعية  :اإلسكندرية .5002

 5د .شحاته أبوزيد شحاته  ,العدالععة االجتماعيععة تحقيقها ..آليات تفعيلها ..ورقة عمل مقدمة للمؤتمر األول لقسم
المحاسبة والمراجعة  ,كلية التجارة جامعة عين شمق  52 ,سبتمبر .5044

 8د .طارو عبد العال حماد ,آليععات تحقي ععو العععدال ععة االجتماعيععة بين ثورتى  58يوليو  4525و  52يناي ععر  .5044ورقـة عمـل
مقدمة للمؤتمر األول لقسم المحاسبة والمراجعة  ,كلية التجارة جامعة عين شمق  52 ,سبتمبر .5044
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لطاعة اهلل كما في قوله تعالى إنما ج از الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض فساداً
أن يقتلعوا أو يصعلبوا أو تقطعع أيععديهم وأرجلهعم معن خععالف أو ينفعوا معن األرض ذلععك لهعم خعزي فععي
الععدنيا ولهععم عععذاب عظععيم سععورة المائععدة اآليععة 88ونععرى فععي اآليععة الكريمععة السععابقة تشععديد القعرآن
الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي ,وان لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في
اآلخرة.
الفس ععاد اص ععطالحاً -:ل ععيق هن ععاك تعري ععف مح ععدد للفس ععاد ب ععالمعنى ال ععذي يس ععتخدم في ععه ه ععذا
المصععطلح اليععوم ,لكععن هنععاك اتجاهععات مختلفععة تتفععو فععي كععون الفسععاد هععو إسععا ة اسععتعمال السععلطة
العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخا

.

ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبعول أو طلعب ابتعزاز رشعوة لتسعهيل عقعد أو إجع ار
طعر لمناقصععة عامععة .كمععا يمكععن للفسععاد أن يحععدث عععن طريععو اسععتغالل الوظيفععة العامععة مععن دون
اللجععو إلععى الرشععوة وذلععك بتعيععين األقععارب ضععمن منطععو المحسععوبية والمنسععوبية أو س عرقة أم عوال
الدولة مباشرةً.

إن ظاهرة الفساد اإلداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هعذا

الفساد إلى اختالف تطور مؤسسة الدولة .إما في بلعدان الععالم الثالعث فعإن لفسعاد مؤسسعات الدولعة
وتدني مستويات الرفاه االجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها ,وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد
معدالت البطالة .فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولعة والمجتمعع ,وفعي هعذه الحالعة يتسعع
وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمعط العالقعات المجتمعيعة فيبطعي معن حركعة تطعور المجتمعع ويقيعد
حوافز التقدم االقتصادي.
ذلك أن اآلثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومعات الحيعاة
لعمععوم أبنععا الشعععب ,فتهععدر األمعوال والثععروات والوقععت والطاقععات وتعرقععل أدا المسععؤوليات وانجععاز
الوظائف والخدمات ,وبالتعالي تشعكل منظومعة تخريعب وافسعاد تسعبب مزيعداً معن التعاخير فعي عمليعة
البنعا والتقععدم لععيق علععى المسععتوى االقتصععادي والمععالي فقععط ,بععل فععي الحقعل السياسععي واالجتمععاعي
والثقععافي ,ناهيععك عععن مؤسسععات ودوائععر الخععدمات العامععة ذات العالقععة المباشعرة واليوميععة مععع حيععاة
الناق.
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ولععيق مععن السععهل وضععع مفهععوم عععام للفسععاد ,ولكنععه بصععفة عامععة هععو سععلوك ليععر أخالقععى
وخ ععارج ع ععن القع عوانين والنظ ععام الع ععام به ععدف تحقي ععو نف ععع خ ععا

لف ععرد أو فئ ععة معين ععة عل ععى حس ععاب

المصلحة العامة أو مصلحة العمل.
أنواع الفساد
والفساد من حيث مظهره يشمل أنوا عدة منها-:
 -4الفساد السياسي -:ويتعلو بمجمعل االنح ارفعات الماليعة ومخالفعات القواععد واألحكعام التعي تعنظم
عم ععل النس ععو السياس ععي المؤسس ععات السياس ععية ف ععي الدول ععة .وم ععع أن هن ععاك ف ععارو ج ععوهري ب ععين
المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة ,وبين العدول التعي
يكون فيها الحكم شعمولياً ودكتاتوريعاً ,لكعن العوامعل المشعتركة النتشعار الفسعاد فعي كعال النعوعين معن
األنظمععة تتمثععل فععي نسععو الحكععم الفاسععد ليععر الممثععل لعمععوم األف عراد فععي المجتمععع وليععر الخاضععع
للمسا لة الفعالة معن قعبلهم وتتمثعل مظعاهر الفسعاد السياسعي فعي :الحكعم الشعمولي الفاسعد ,وفقعدان
الديمقراطيععة ,وفقععدان المشععاركة ,وفسععاد الحكععام وسععيطرة نظععام حكععم الدولععة علععى االقتصععاد وتفشععي
المحسوبية.
 -5الفسععاد المععالي -:ويتمثععل بمجمععل االنح ارفععات الماليععة ومخالفععة القواعععد واألحكععام الماليععة التععي
ت ععنظم س ععير العم ععل اإلداري والم ععالي ف ععي الدول ععة ومؤسس ععاتها ومخالف ععة التعليم ععات الخاص ععة ب ععاجهزة
الرقابعة الماليعة كالجهععاز المركعزي للمحاسععبات المخعت

بفحع

ومراقبعة حسععابات وأمعوال الحكومععة

والهيئععات والمؤسسععات العامععة والشععركات ,ويمكععن مالحظععة مظععاهر الفس عاد المععالي فععي :الرشععاوى
واالختالق والتهرب الضريبي وتخصي

األراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.

 -8الفسع ععاد األخالق ع ععي -:والمتمث ع ععل بمجم ع ععل االنح ارف ع ععات األخالقي ع ععة والس ع ععلوكية المتعلق ع ععة بس ع ععلوك
الموظعف الشخصعي وتصعرفاته .كالقيعام بإعمعال مخلعة بالحيعا فعي أمعاكن العمعل أو أن يجمعع بعين
الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن إدارته ,أو أن يستغل السعلطة لتحقيعو مع رب شخصعية لعه
على حساب المصلحة العامة أو أن يمارق المحسوبية بشعكلها االجتمعاعي العذي يسعمى المحابعاة
الشخصية دون النظر إلى اعتبارات الكفا ة والجدارة.
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 -1الفساد اإلداري -:ويتعلو بمظاهر الفساد واالنح ارفعات اإلداريعة والوظيفيعة أو التنظيميعة وتلعك
المخالفععات التععي تصععدر عععن الموظععف العععام أثنععا تاديتععه لمهععام وظيفتععه فععي منظومععة التش عريعات
والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي ال ترقى لإلصال وسعد الفعرال لتطعوير التشعريعات
والقعوانين التععي تغتععنم الفرصععة لالسععتفادة مععن الثغعرات بععدل الضععغط علععى صععنا القعرار والمشععرعين
لمراجعتها وتحديثها باستمرار .وهنا تتمثل مظاهر الفساد اإلداري في :عدم احترام أوقعات ومواعيعد
العمل في الحضور واالنصراف أو تمضعية الوقعت فعي قع ار ة الصعحف واسعتقبال العزوار ,واالمتنعا
عن أدا العمل أو الت ارخعي والتكاسعل وععدم تحمعل المسعؤولية وافشعا أسعرار الوظيفعة والخعروج ععن
العمععل الجم ععاعي .والواقععع إن مظ ععاهر الفسععاد اإلداري متع ععددة ومتداخلععة ولالبع عاً مععا يك ععون انتش ععار
احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر األخرى
وهناك اتجاهات مختلفة للفساد تقترن مع إسا ة اسعتخدام السعلطة العامعة  ,أو الكسعب ليعر
المشععرو والت عربح والرشععوة فععى الوظيفععة العامععة  ,وينطععوى علععى أمععور تنحععرف عععن الواجععب العععام
والشفافية وتخرج عن المعايير األخالقية الحميدة والسلوك المهنى الرشيد مثل :
 الحصول على رشاوى فى سبيل تسهيل االستيال أو إهدار المال العام. اسععتغالل السععلطة والنفععوذ فععى سععبيل مععنح أف عراد أو فئععة مععا لععيق مععن حقهععم بععالطرو القانونيععةوالمشروعة .
 انتهاك السرية المفروضعة علعى المعلومعات وافشعائها لفئعة دون األخعرى ,ممعا يسعهم فعى إثع ارالبعض على حساب المجتمع.
 المحسوبية والتمييز بين األفراد والفئات . التالعب فى المناقصات والمزايدات الحكومية . سو االستخدام واالخالل بشرف الوظيفة . إخفا المعلومات وتسريبها لفئة دون األخرى. التزييف والتزوير والنصب واالحتيال. التهرب الضريبى والجمركى. عدم تطبيو القوانين على المخالفين والتستر على الفاسدين والمفسدين . تعطيل أعمال الجمهور بغرض الحصول على رشاوى.-5-

 -إعطا الرخ

والتوكيالت لفئة معينة بابخق األسعار.

 بيع أراضى الدولة باسعار زهيدة وبطرو ملتوية مخالفة للقوانين واللوائح . التالعب فى تقييم الشركات واألصول عند الخصخصة. السععكوت عععن مكافحععة الفسععاد والتصععدى لععه  ,حيععث يعتبععر الفسععاد كالسععرطان ينتشععر ويتولععلبسرعة فى المجتمع ويقوى بمرور الزمن بحيث يصعب مكافحته والتصدى لعه  ,وعنعدما يعتم
التصدى له قد تحدث إصابة باضرار جسيمة لألطراف التى تتصدى له .
أسباب الفساد وإنعكاساته
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للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن مالحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ,علعى أن هعذا
ال يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثالث ولكن أللراض البحث العلمي وألهميعة
هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه األسباب.
ففيمععا يتعلععو بالجوانععب واألسععباب السياسععية المالزمععة لظععاهرة الفسععاد ,يمكععن القععول أن عوامععل
مختلفععة تقععف و ار شععيو هععذه الظععاهرة تتنععالم فععي شععدتها ودرجتهععا طرديعاً مععع تنععامي ظععاهرة الفسععاد
فعععال يسععتند إلععى مبععدأ فصععل السععلطات وتوزيعهععا بشععكل انسععب أي
منهععا عععدم وجععود نظععام سياسععي إ
ليععاب دولععة المؤسسععات السياسععية والقانونيععة والدسععتورية وعنععد هععذا المسععتوى تظهععر حالععة ليععاب

الحعافز العذاتي لمحاربعة الفسععاد فعي ظعل ليععاب دولعة المؤسسعات وسععلطة القعانون والتشعريعات تحععت
وطععاة التهديععد بالقتععل واالختطععاف والتهمععي

واإلقصــاا الــو ي ي .وهنععاك عامععل آخععر يتعلععو بمععدى

ض عععف الممارس ععة الديمقراطي ععة وحري ععة المش ععاركة ال ععذي يمك ععن أن يس ععهم ف ععي تفش ععي ظ ععاهرة الفس ععاد
اإلداري والمعالي ذلعك أن شعيو حالععة االسعتبداد السياسعي والدكتاتوريعة فععي العديعد معن البلعدان يسععهم
بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها
ف ععي الس ععلطة وتص ععبح ق ارراته ععا متس ععلطة بعي ععدة ع ععن الش ععفافية ,فضع عالً ع ععن حري ععة نش ععاط مؤسس ععات
المجتمع المدني.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تاخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقاللية القضا وهو
أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يالحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية
استقاللية القضا عن عمل وأدا النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو
 4ياسععر خالععد بركععات ال عوائلي  ,الفسععاد اإلداري ..مفهومععه ومظععاهره وأسععبابه :مععع أشععارة إلععى تجربععة الع عراو فععي الفسععاد  .النبـــ
شهرية ثقافية عامة,العدد  30فبراير .5002
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النظععام السياسععي تتمثععل بععالحكم الصععالح والرشععيد ,فاسععتقاللية القضععا مبععدأ ضععروري وهععام يسععتمد
أهميتععه مععن وجععود سععلطة قضععائية مسععتقلة نزيهععة تمععارق عملهععا بشععكل عععادل وتمتلععك سععلطة رادعععة
تمارسها على عمعوم المجتمعع دون تمييعز .وهنعا فعان السعلطة الرادععة هعذه تعتبعر معن أهعم مقومعات
عمل السلطة القضائية لتاخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
وهن ععاك عام ععل آخ ععر يمك ععن أن يس ععهم ف ععي تفش ععي ظ ععاهرة الفس ععاد متمث ععل بقل ععة ال ععوعي ال ععوعي
السياسععي وعععدم معرفععة اآلليععات والععنظم اإلداريععة التععي تععتم مععن خاللهععا ممارسععة السععلطة .وهععو أمععر
يتعلو بعامل الخبرة والكفا ة إلدارة شؤون الدولة.
يضاف إلى تلك العوامل واألسباب السياسية المتعلقعة بظعاهرة الفسعاد عوامعل أخعرى اقتصعادية
منهععا :ليععاب الفعاليععة االقتصععادية فععي الدولععة ذلععك أن أللععب العمليععات االقتصععادية هععي عبععارة عععن
صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيهعا حيع اًز واسععاً ,وهعو
ما سينعكق بصورة أو باخرى على مستوى وبنية االقتصاد الوطني ,إذ ستؤثر هذه العمليات على
مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية اإلنتاج .من جهة أخعرى ,أن مسعتوى الجهعل
والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلعك أن قلعة العوعي الحضعاري ظلعت
مالزمععة أو ملتزمععة بالرشععوة .كمععا أن ضعععف األجععور والرواتععب تتناسععب طردي عاً مععع ازديععاد ظععاهرة
الفساد.
ومن خالل هذه العوامل واألسباب االقتصادية المباشرة وليعر المباشعرة لظعاهرة الفسعاد ,يمكعن
رصد بعض اآلثار االقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها-:
 -4يساهم الفساد في تدني كفا ة االسعتثمار الععام وأضععاف مسعتوى الجعودة فعي البنيعة التحيعة
العام ععة وذل ععك بس ععبب الرش ععاوى الت ععي تح ععد م ععن المع عوارد المخصص ععة لالس ععتثمار وتس ععي
توجيهها أو تزيد من كلفتها.
 -5للفساد أثعر مباشعر فعي حجعم ونوعيعة معوارد االسعتثمار األجنبعي ,ففعي الوقعت العذي تسععى
في ععه البل ععدان النامي ععة إل ععى اس ععتقطاب مع عوارد االس ععتثمار األجنب ععي لم ععا تنط ععوي علي ععه ه ععذه
االس ععتثمارات م ععن إمكان ععات نق ععل المه ععارات والتكنلوجي ععا ,فق ععد أثبت ععت الد ارس ععات أن الفس ععاد
يضعععف هععذه التععدفقات االسععتثمارية وقععد يعطلهععا ممععا يمكععن أن يسععهم فععي تععدني إنتاجيععة
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الضعرائب وبالتععالي ت ارجععع مؤشعرات التنميععة البشعرية خاصعةً فيمععا يتعلععو بمؤشعرات التعلععيم
والصحة.
 -8ي عرتبط الفسععاد بتععردي حالععة توزيععع الععدخل والثععروة ,مععن خععالل اسععتغالل أصععحاب النفععوذ
لمعواقعهم المميعزة فععي المجتمععع وفععي النظععام السياسععي ,ممععا يتععيح لهععم االسععتئثار بالجانععب
األكبععر مععن المنععافع االقتصععادية التععي يقععدمها النظععام باإلضععافة إلععى قععدرتهم علععى مراكمععة
األص ععول بص ععفة مس ععتمرة مم ععا ي ععؤدي إل ععى توس ععيع الفج ععوة ب ععين ه ععذه النخب ععة وبقي ععة أفع عراد
المجتمع.
كمععا يمكععن لظععاهرة الفسععاد أن تنمععو وتت ازيععد بفعععل عوامععل اجتماعيععة ضععاربة فععي بنيععة وتكععوين
المجتمعات البشرية ونسو القعيم السعائدة ,إذ تلععب الععادات والتقاليعد االجتماعيعة وسعريانها دو اًر فعي
نمو هذه الظعاهرة أو اقتالعهعا معن جعذورها وهعذه الععادات والتقاليعد مرتبطعة أيضعاً بالعالقعات القبليعة
السائدة في المجتمع كما أن التنظيم اإلداري والمؤسسي له دور بعارز فعي تقعويم ظعاهرة الفسعاد معن
خالل العمل على تفعيعل النظعام اإلداري ووضعع ضعوابط مناسعبة لعمعل هعذا النظعام وتقويعة اإلطعار
المؤسسععي الم عرتبط بخلععو تعععاون وتفاعععل ايجععابي بععين الفععرد والمجتمععع والفععرد والدولععة اسععتناداً إلععى
عالقة جدلية تربط بينهما على أساق ايجابي بنا يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.
وهنععاك عامععل آخععر ال يقععل أهميععة عععن العوامععل السععابقة يتمثععل فععي ليععاب الثقععة فععي تطبيععو المثععل
اإلنسانية.
مثلث إنتشار الفساد
يعتمد انتشار الفساد فى مجتمع ما على عدة عوامل أهمها :
 – 2وجود دوافع الرتكاب ال ساد :
تتمثععل أهععم هععذه الععدوافع فععى وجععود بيئععة ضعععيفة تسععهل مععن إرتكععاب الفسععاد ونظععام ديكتععاتورى يتسععم
بعدم الشفافية ويسمح للكبار وأصحاب السعطوة والنفعوذ بإرتكعاب الفسعاد واالسعتفادة معن المنعاد السعائد ,كمعا
يؤدى انتشار الفقر والطمع والجشع والتسيب وانخفاض الحعق العوطنى واألخالقعى إلعى تعوافر العدوافع لعدى
األف عراد لالسععتيال علععى المععال العععام بععدون وجععه حععو مععن خععالل الرشععاوى أو اسععتغالل النفععوذ والتالعععب
والتواطؤ مع آخرين لتسهيل عمليات االستيال علعى المعال الععام ,واخفعا المعلومعات أو إتاحتهعا لفئعة دون
األخ ععرى ,أو نش ععر ش ععائعات مغرض ععة لتوجي ععه األفع عراد نح ععو قع عرار خ ععاطى يتناس ععب م ععع مص ععالح خاص ععة,
وانتش ععار المحس ععوبية والواس ععطة لتخص ععي

األ ارض ععى وبي ععع وخصخص ععة الش ععركات ب ععابخق األس عععار أو
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باألمر المباشر وبدون مراعاة القوانين واللوائح بهعذا الصعدد ,وكعذلك تعيعين وترقيعة أفع ارد فعى وظعائف يكعون
ليععرهم أح ععو بهععا ,وانتش ععار السععلوك لي ععر األخالق ععى يععدفع الفاس ععدون إلععى ف ععرض إتععاوات وعمع عوالت عل ععى
الجمهور وسرقة واختالق المال العام خاصة فى ظل عدم وجود رقابة أو وجود رقابة ضعيفة .
كمععا يععؤدى وجععود قي ععادات فاسععدة فععى المس ععتويات العليععا إلععى تس ععهيل إرتكععاب ج عرائم الفسع عاد
الكبرى للمقربين من السلطة واقتسام الغنائم بينهم .
 – 4وجود فرص الرتكاب ال ساد :
تاتى الفر

الرتكاب الغع

معن ضععف نظعم الرقابعة والمتابععة معن ناحيعة واإلدارة المتسعيبة

من ناحية أخرى ,ويمكن التعرف على مدى فعالية نظم الرقابة واإلدارة من خالل عدة تساؤالت :
 هل هناك توازن فى القوى المهيمنة على اإلدارة والرقابة؟ هل هناك نظم رقابة داخلية فعالة فى المنظمة وتعمل بكفا ة؟ هل تقوم أجهزة الرقابة العليا فى الدولة بدورها الرقابى بفعالية؟ هل هناك آلية لمشاركة األطراف ذات المصلحة فى المنظمة فى أعمال الرقابة والمتابعة؟ هععل يععتم عععرض المعلومععات بشععفافية؟ ومععا مععدى وجععود تضععارب فععى المعلومععات عععن نفععقالموضععو ؟ وهععل يععتم إتاحععة المعلوم ععات للجميععع فععى نفععق الوق ععت؟ وهععل هنععاك فئععة تس ععتغل
المعلومععات الداخليععة لمصععلحتها قبععل إتاحتهععا للجمهععور؟ وهععل يت عوافر للمعلومععات المعروضععة
خصائ

الجودة المالئمة والمصداقية والقابلية للمقارنة والعرض المناسب...الخ ؟

 هل هناك نظم اتصال سريعة وقوية للتعامل مع حاالت الفساد المكتشفة بالسرعة الالزمة ؟ هل هناك استراتيجيات وسياسات واج ار ات تفصيلية واضحة لجميع العاملين فى المنظمة ؟ هل هناك ثقافة سائدة فى المجتمع تقوم على االنضباط والتعامل مع األشيا حسب حقيقتهادون أن توجد مبررات واهية لذلك؟
 هل يوجد اهتمام وتعامل حقيقعى معع حعاالت الفسعاد المكتشعفة والضعرب بيعد معن حديعد عليهعاأم يتم تاجيلها والمماطلة فيها ؟
 هل هناك سهولة فى تزييف الحقائو وتزوير المستندات وتقارير الطب الشرعى وليرها؟ -هل وصل الفساد إلى القضا والتعليم؟
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 هل تم وضع عقوبات مناسبة ومشددة على الفاسدين والمفسدين وبما يالئم الجعرائم المرتكبعة؟
 هع ععل يع ععتم اإلعع ععالن عع ععن ج ع عرائم الفسع ععاد ومرتكبيهع ععا والعقوبع ععات التع ععى وقعع ععت علع ععى الفاسع ععدينوالمفسدين ؟ وهل العقوبات رادعة؟
 هل تفلت جرائم الفساد التى يرتبكها كبار القوم من العقوبات؟ هل انتشر الفساد لدرجة أنه يصبح األصل واالستثنا هو األمانة واالستقامة والنزاهة؟ -هل يوجد عادة كب

فدا أى موظف صغير لحاالت وجرائم الفساد الكبرى؟

 مععا هععى درجععة خععوف األف عراد مععن ارتكععاب ج عرائم الفسععاد؟ وهععل ترجععع إلععى القععيم والمعتقععداتالدينية أم ترجع إلى العقوبات المشددة؟
 هل توجد وسائل اتصال مامونة وسهلة لإلبالل عن حاالت وجرائم الفساد؟ هل يوجد تدريب وتغيير مستمر فى وسائل اكتشاف جرائم الفساد لتناسب وتواكب التغييعراتواالبتكارات المستمرة فى جرائم الفساد ومحاوالت وضعه فى صورة سليمة مستندياً؟
 – 3وجود مبررات الرتكاب ال ساد :
أخطععر شععى فععى الفسععاد أنععه ينتشععر كالسععرطان ,ويصععبح بعععد ذلععك شععى عععادى لععدى عععدد
كبيععر مععن األفعراد والعععاملين فععى الجهععاز اإلدارى للدولععة  ,وتنتشععر بعععض المصععطلحات مثععل  :أنععه
شى عادى ,لقد تم حسب القوانين السارية  ,أنه سعليم مسعتندياً  ,أنعه مسعنود ومعن كبعار القعوم ,ال
يمكعن اإلعتعراض علععى أوامعر العرئيق ن ن  ,أنعه الشععى السعائد ,لقععد كعان يقصععد المصعلحة العامععة,
أنه شى مبرر أخالقياً .
ومن العرض السابو يمكن إبراز مثلث الفساد فى الشكل اآلتى

4

0:

 4د .طععارو عبععد العععال حمععاد ,آليع ععات تحقي ع ععو العععدال ع ععة االجتماعيع ععة بععين ثععورتى  58يوليععو  4525و  52ينايع ععر  .5044ورقــة
عمل مقدمة للمؤتمر األول لقسم المحاسبة والمراجعة  ,كلية التجارة جامعة عين شمق  52 ,سبتمبر .5044
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دافـــع
 ضعوط مالية ونفسية -فقر وطمع وجشع

فرص

مبررات

 ضععععف نظعععم الرقابعععةوالمتابعة والمساءلة.
 انتشار الفساد انتشار الفساد فى المنظمةكالسرطان.
والفساد يامى الفساد .
 النظرة إلى الفساد على أنه ارتكاب القيادات اإلدارية العلياشىء عادى يقوم به الكل.
لجرائم الفساد يقلل من خوف
 ضعف إيمان وأخالقياتاآلخرين.
األفراد داخل المنظمة
 ضعف آليات اكتشاف الفسادومقاومته.
والمجتمع .
 ضعف العقوبات ضد الفساد . -التواطؤ الخفاء ااالت الفساد المكتشفة.

شكل يوضح مثلث الفساد
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آليات مكافحة الفساد
تتكون آليات مكافحة الفساد من مثلث أيضاً كما يلى :
ن م
رقابة ومتابعة
ومساالة فعالة من

كافة األطراف المرتبطة
بالمن مــة تجعــل ارتكـــاب
ال ساد عملية صعبة جداً وتنجح فى
اكتشافه بسرعة عند وقوعه

تــــــــوازن

نظام قانونى
وأخالقى قوى

 ت ـوازن فــى الســلطة والرقابــة  -وضع نظام قانونى صارميضرب بيد من حديد على
(الســــلطة المطلقــــة م ســــدة
حاالت الفساد مهما كان من
مطلقة)
يرتكبها  ،والكبير قبل الصغير.
 تــــــوازن فــــــى تحقيــــــ مصــــــالح نشـر ثقافـــة األخـــالق الحميـــــدةاألطراف المرتبطة بالمن مة.
فىىىىىىىى المألتمىىىىىىىع هاألمانىىىىىىىة والن ا ىىىىىىىة
 توازن األداا.واالستقامة والصدق).
 نشىىر ثقافىىة االنضىىباا فىىى كافىىة مألىىاالتالحياة

وتزيد قدرة المجتمعات على مكافحة الفساد عندما تتوافر عدة عوامل أساسية أهمها :
 – 4وجود ديمقراطية حقيقية وأحزاب قوية والتعددية السياسية والمعارضة الحقيقية.
 – 5وجود حرية صحافة ورقابة شعبية فعالة.
 – 8سيادة القانون وسلطة قضائية قوية لير خاضعة لضغوط.
 – 1حرية الرأى واستقالليته من خالل وسائل اإلعالم المختلفة .
 – 2شيو المشاركة السياسية والحزبية بين أفراد المجتمع .
 – 2وجود بيئة تتسم بالشفافية .
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 – 7وجود وتفعيل راد قوى للفساد يقع على الكبير والصغير.
 – 3استقاللية القضا والجامعات والصحافة.
 – 5إيمان القيادات العليا بضرورة كشف الفساد ومكافحته بكافة السبل.
 – 40وجععود وسععائل اتصععال فعالععة بععين مكتشععفى الفسععاد والقععادرين علععى مكافحتععه وان عزال العقععاب
بمرتكبيه.
 – 44حماية مكتشفى الفساد من انتقام مرتكبيه.
 – 45عدم التستر على مرتكبى الفساد .
حلقات الفساد اإلدارى والبيئى واجملتمعى
الحلقة األولى :تحلل القيم وضعف المبادئ وضعف اإللتزام األخالقى :
ينعكق ذلك على الجهاز اإلدارى ومؤسسات الدولة والمنظمات العامة فعى ثقافعة تنظيميعة
لير مواتية لخدمة المجتمع وارضا المواطنين  ,وعدم وجعود أسعق وقواععد مهنيعة أخالقيعة لقيعاق
وتقيععيم األدا وضعععف الرقابععة الذاتيععة  .ويقابععل ذلععك تنميععة االسععتعدادات والمهععارات للتحايععل علععى
اإلج ار ات والقواعد الرسمية لتعظيم المنافع الخاصة والمصالح الشخصعية  ,وفعى مثعل هعذا المنعاد
التنظيمى فى وحدات الحكم المحلى ينخفض الدافع الذاتى لعدى األفعراد لتحسعين األدا واالسعتخدام
الصحيح للموارد واإلمكانيات .
الحلقة الثانية :عم النزعة ال ردية اآلنية وضعف الحس االجتماعى القومى :
وينعكق هذا على الجهاز اإلدارى ومؤسسات الدولة والمنظمات العامة فى طغيان الرؤية
واألهداف الفردية الضيقة العاجلة على رؤية المؤسسة وأهدافها  ,ويترتب على ذلعك اتسعا وعمعو
نطعععاو تععععارض المصعععالح والص ع ع ار العععوظيفى داخع ععل المنظم ععة  ,وضع عععف االس ععتعداد ل ععدى أف ع عراد
المنظمة لتحقيو التوازن بين األهداف قصيرة األجل واألخعرى متوسعطة أو طويلعة األجعل  ,وكعذلك
ضعععف القععدرة علععى إدراك االرتبععاط العضععوى بععين أهععداف المؤسسععة وأهععداف األف عراد  .ويععزداد هععذا
األمر تعقيداً إذا ما أدرك أفراد المنظمة فى المستويات األدنى وجود تلك النظرة الفردية اآلنية لدى
شاللى المراكز القيادية والوظائف اإلدارية العليا فى مؤسسات الدولة والمنظمات العامة .
وفععى مثععل هععذا المنععاد يتعععذر تطبيععو األسععق المهنيععة الرشععيدة فععى عمليععة التخطععيط والتحفيععز
والقياده والرقابة .
الحلقة الثالثة :ال راغ السياسى والت تت االجتماعى والتنافر والصراع الثقافى :
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ويععنعكق ذلععك علععى الجهععاز اإلدارى فععى انتقععال الص ع ار مععن بيئععة ومجتمععع المؤسسععة إلععى
داخلهععا بمععا يوسععع ويعمععو نطععاو الصع ار التنظيمععى والععوظيفى داخععل مؤسسععات الدولععة والمنظمععات
العامة  ,ويصبح المناد التنظيمى للمنظمة لير مؤهال لبنا القيادات المهنية المخلصة .وفى ظل
البيئة التنظيمية هذه يتعذر بنا فرو العمل ويصعب دعم سعلوك العمعل الجمعاعى وتطبيعو سياسعة
التحفيع ععز الجمع ععاعى  ,وتفتقع ععر المنظمع ععة لمقومع ععات اإلبع ععدا واالبتكع ععار فضع ععال عع ععن صع عععوبة تع ععوفير
متطلبععات تطبيععو الرؤيععة اإلسععتراتيجية والتخطععيط االسععتراتيجى فععى إدارة مؤسسععات الحكععم المحلععى
والمنظمات العامة .
الحلقــــــة الرابعــــــة :شــــــيوع ــــــاارة التــــــوتر والقلــــــ وضــــــعف الــــــوالا الــــــو ي ى واإلنتمــــــاا
القومى:
وي ععنعكق ه ععذا عل ععى الجه ععاز اإلدارى ف ععى انخف ععاض ال ععرو المعنوي ععة ل ععدى أفع عراد المنظم ععة
والتركيععز علععى النطععاو الضععيو فععى وظععائف اإلدارة مععن تخطععيط وتنظععيم وتوجيععه وقيععادة واصععدار
التعليمععات واتخععاذ القع اررات  ,وكععذلك يقععل الععدافع للتطععوير والتحععديث واإلبععدا واإلبتكععار  ,ويحععر
الفععرد علععى تخصععي

أقععل وقععت وجهععد واهتمععام للوظيفععة العامعة ويععوفر ذلععك السععتخدامه فععى مهمععة

أخرى خارج نطاو الوظيفة أو استخدامه لمهارته وقدراته الستثمار الوظيفة العامة لتحقيو مكاسب
شخصعية علععى حسععاب المصعلحة العامععة  ,وفععى ظعل مثععل هععذا المنعاد الععوظيفى تهععدر االسععتثمارات
فى الموارد البشرية ويرتفع مستوى البطالة المستترة ومعدالت دوران العمالة أو اإلنسعحاب العداخلى
الذاتى للعمالة .
الحلقة الخامسة :إفساح الطري ألال الثقة وانسحاب ذوى الك ااة :
مع ععع ليع ععاب الهويع ععة وتفتتهع ععا أو تفريغهع ععا مع ععن حقيقتهع ععا  ,ال توجع ععد أسع ععق ومعع ععايير مهنيع ععة
موض ععوعية لبن ععا الم ععديرين والقي ععادات والمفاض ععلة فيم ععا بي ععنهم لش ععغل الم ارك ععز القيادي ععة والوظ ععائف
اإلدارية  ,ويعنعكق ذلعك علعى الجهعاز اإلدارى فعى إحسعاق العناصعر الكعف المخلصعة باالنتعداب
داخل المنظمة ويضعف استعدادهم للمشاركة ويفقدون تاثيرهم فى الق اررات االستراتيجة للمؤسسة ,
ويتهم

دورهم  ,وتتعمو لديهم القناعة باالتجاه إلى العزلة وخاصة إذا استقر فعى تصعورهم تحلعل

القيم ولياب المبادس وضعف االلتزام االخالقى لدى متخذ الق اررات .
ومع تراكم هذا التوجه يمكن أن تصل المنظمة العامة إلى حالعة يزهعد فيهعا أهعل الثقعة بععد
استنزاف موارد المنظمة وامكانياتها  ,وكذلك من أهل الكفعا ة والخبعرة لععدم ثقعتهم فعى قعدرتهم علعى
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مسععاعدة المنظمععة فععى اشععتداد عافيتهععا وتخععوفهم مععن أن تحمععل عععب ومسععئولية إصععال مععا أفسععده
اآلخرون فى مؤسسات الحكم المحلى .
الحلقة السادسة :خلل إدارى فى المحاسبة عن النتائج والمساالة عن األخطاا :
وينعكق ذلك على الجهاز اإلدارى للحكم المحلى فى عديد من الظواهر أهمها :
ع ع ععدم وج ع ععود أس ع ععق مهني ع ععة ومعاييرموض ع ععوعية لقي ع ععاق وتقي ع ععيم أدا القي ع ععادات وش ع ععاللى



وظائف اإلدارة العليا .
 عدم وجود آلية للمحاسبة على النتائج والمسا لة عن األخطا واإلنحرافات.
 إتسا دائرة الخلل والفساد كمعنهج معنظم متعرابط لتعوفير نعو معن الحمايعة أو الحصعانة فعى
مواجهة احتماالت المحاسبة والمسا لة .
 ضعععف احتمععال المبععادأة الذاتيععة مععن اآلخعرين أو األطعراف ذوى العالقععة بالمنظمععة عععن التحععدث
أو اإلشارة إلى أية أخطا أو إنحرافات أو تقصير إلنخفاض ثقتهم فى ردود األفععال تجعاه هعذا
التصرف .
 عععدم وجععود حلقععة ارتباطيععة مسععتقرة فععى ذهععن أف عراد المنظمععة بععين األدا واإلنجععازات والحصععول
علععى مكاسععب ومنععافع  ,حيععث يخضععع ذلععك لععرؤى واعتبععارات شخصععية أكثععر مععن كونهععا أسععق
ومعايير مهنية واضحة معلنة .
الحلقــــــة الســــــابعة :ســــــيادة العمــــــل اإلجرائــــــى الروتينــــــى الشــــــكل علــــــى حســــــاب الجهــــــد
اإلبداعى االبتكارى :
وينعكق ذلك على الجهاز اإلدارى فى عديد من الظواهر منها :
 اإلفراط فى التطبيو الحرفى الشكلى للوائح والقواعد واإلج ار ات  ,ليق بغرض الضبط والرقابة
 ,بقععدر مععا يكععون امععا لتععوفير الحمايععة لمتخععذ الق عرار بصععرف النظععر عععن الفعاليععة  ,وامععا بعععدم
اإلكتراث بصالح المسعتفيدين  ,وامعا لخعو نعو معن القيعود والتعقيعدات لتحقيعو مكاسعب معن و ار
ذلك .
 اإلفعراط فععى عمليععة التصعععيد إلعى المسععتويات اإلداريععة العليععا لعيق بغععرض ممارسععة الصععالحيات
أو التنسعيو بقعدر مععا يكعون ذلععك بغعرض تجنععب البعت فعى األمععور وتحمعل أعبععا ومسعئولية ذلععك
والحر

على نقل ذلك إلى المستويات اإلدارية األعلى  .وتكون تاشيرة المسعتوى األعلعى إلعى
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المسععتوى األدنععى ال تخععرج عععن كونهععا توجيععه بتنفيععذ الق ع اررات والتعليمععات المعمععول بهععا فععى هععذا
الشان .
 إنخفاض الرلبة فى التطوير والتحديث  ,وتدنى اإلستعداد للمبادأة بتقديم أفكار إبداعيعة مبتكعرة
 .ويعرتبط ذلععك بععالمنهج الالئحععى واإلج ارئععى مععن جانععب وفلسععفة التصعععيد إلععى المسععتوى األعلععى
من جانب آخر .
الحلقة الثامنة :السلوك اإلنطوائى والتحوصل الو ي ى والمؤسسى :
تمثععل هععذه المرحلععة النععاتج الطبيعععى لتراكمععات السععلوكيات والخصععائ

السععلبية المتتابعععة

الناتجة عن ليعاب الهويعة أو تفتيتهعا أو تفريغهعا معن جوهرهعا  .فمعع عمعو النزععة الفرديعة وضععف
الحق االجتماعى القومى واتسا نطاو الفرال السياسى وكل ما سبو من عناصعر  ,معع كعل هعذا
تضععيو دائ عرة اإلهتمععام لععدى الفععرد داخععل منظمععات الحكععم المحلععى وخارجهععا  ,ويحععر
الحر

على أن يضيو نطاو مستويات التزاماته  ,وفعى المقابعل يحعر

الفععرد كععل

نفعق الفعرد علعى توسعيع

نطاو صالحياته وسلطاته ومجاالت تحقيو المنافع والمكاسب الخاصة  .وعلعى مسعتوى الوظعائف
وتضع ععمحل العالقع ععات التبادليع ععة والتع ععاثيرات اإليجابيع ععة بع ععين الوظع ععائف والوحع ععدات التنظيميع ععة داخع ععل
المؤسسة الواحدة  ,وتبنى أسوار من العوائو والمحاذير والتحفظات بين اإلدارات وبعضها البعض
وينخفض االستعداد والرلبة للتعاون والعمل الجماعى بينها .
وال يقتصر سلوك التحوصعل علعى مسعتوى الفعرد أو الوظيفعة داخعل المؤسسعة وانمعا يمتعد إلعى معا
بين المؤسسات والمنظمات وبعضها البعض ويتمثل ذلك فى عديد من الظواهر أهمها :
 لياب األهداف المشتركة والغايات الواحدة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم المحلى
 نق

البيانات والمعلومات والمعرفة المتاحة والمتبادلة بعين مؤسسعات الدولعة ومؤسسعات الحكعم

المحلى  .وضعف االستفادة منها فى حالة تبادل القدر الضئيل منها ومشاركته فيما بينهم.
 عععدم وجععود آليععات مهنيععة وأدوات فنيععة لتحقيععو التعععاون والتنسععيو بععين وحععدات الحكععم المحلععى
والجهاز اإلدارى للدولة بما يحقو األهداف المشتركة والغايات الواحدة .
أسباب ونتائج وآليات عالج الفساد فى مصر
األسباب :
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مس ععاحات شاس عععة م ععن أ ارض ععى الدول ععة ب ععاألمر المباش ععر ل ععبعض رج ععال األعم ععال

 – 4تخص ععي

المق عربين مععن السععلطة مثععل مجموعععة طلعععت مصععطفى  13مليععون متععر مربععع وشععركة بععالم
هيلز -مجدى راسخ  20 -مليون متعر مربعع وبعابخق األسععار ,وفعى نفعق الوقعت يعتم بيعع
الشقو والفيالت باعلى األسعار ,فعى حعين يعتم تخصعي

مسعاحات قليلعة معن األ ارضعى لكافعة

المواطنين من خالل القرعة.
 – 5يعؤدى الفسععاد إلععى تركعز الثععروات الضععخمة لعدى عععدد قليععل معن األفعراد ,ويلععى ذلعك تحكععم هععذه
الفئة فى مقادير األمور والسيطرة على الشركات الكبرى والمؤثرة فى االقتصاد القومى .
 -8يسهم الفساد فى زيادة التهرب الضريبى ووضع القوانين والتشعريعات التعى تعمعل لصعالح كبعار
رجال األعمال وبالتالى عدم تحقيو العدالعة الضعريبية معن ناحيعة وكعذلك نقع

المعوارد العامعة

وزيادة عجز الموازنة من ناحية أخرى .
النتائج :
 – 4االرتفا الكبير فى أسعار المساكن واألراضى.
 – 5التفاوت الشاسع فى الدخول بين أفراد المجتمع.
 – 8انتشار البطالة والفقر بين أفراد الطبقة الفقيرة.
 – 1تكدق الطالب فى المدارق الحكومية وانخفاض مستوى التعليم والخدمات التعليمية فيها.
 – 2االزدحعام الكبيععر فععى المستشعفيات الحكوميععة واالنخفععاض الكبيععر فعى تقععديم الخععدمات الصععحية
والعالجية للفق ار ونق
 – 2نقع ع

األجهزة والمعدات الالزمة.

وتهال ععك وق ععدم الم ارف ععو العام ععة ف ععى من ععاطو الفقع ع ار ط ععرو  ,مي ععاه  ,كهرب ععا  ,ص ععرف

صحى.. ,الخ .
آليات العالج :
 – 4نظام سياسى واقتصادى واجتماعى قوى ومتماسك ومتوازن ومتطور.
 – 5تنفيذ النظام بفعالية  ,حيث تفشل معظم النظم الجيدة بسبب سو التنفيذ.
 – 8تكافؤ الفر

فى سوو العمل .

 – 1زي ععادة كف ععا ة ونش ععاط س ععوو الم ععال م ععن خ ععالل ت ععوفير الش ععفافية  ,وجع ععل المب ععاراة عادل ععة ب ععين
المستثمرين فى سعوو المعال معن خعالل تعوفير المعلومعات المالئمعة والموثوقعة فعى حينهعا لكافعة
المتعاملين فى سوو المال .
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 -2تقوية أنظمة المسا لة والشفافية داخل المنظمات والمجتمع.
 -2تقويعععة دور المسعععتفيدين مع ععن خع ععدمات المنظمع ععات بالحف ععاظ والرقابع ععة علعععى تنفيع ععذ ب ع عرامج هع ععذه
المنظمات.
 -7تبني ما يسمى بالميثاو االخالقي من قبل المنظمات والمجتمع والذي يشعتمل علعى جملعة معن
المبادس االخالقية.
 -3التاكي ع ععد عل ع ععى أن يك ع ععون نظ ع ععام اإلدارة ف ع ععي المنظم ع ععات نظام ع ععا قائم ع ععا عل ع ععى أس ع ععاق االنفت ع ععا
والديمقراطية.
 -5تطوير اإلج ار ات والنظم اإلدارية الخاصة بادا األعمال واختيار العاملين.
 -40فص ععل الس ععلطة التشع عريعية ع ععن التنفيذي ععة ومن ععع ت ععدخل الجه ععات الخارجي ععة ف ععي عم ععل أجهع عزة
الدولة.
 -44المساواة أمام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤال
على حساب المجتمع.
 -45تفعيل الجوانب الروحية والدينية التي تشجع على االستقامة والسلوك الجيد.
 -48تصريح كبار المسؤلين عما لديهم من أموال وتطبيو قانون من أين لك هذا؟ .
 -41نشر سياسات وبرامج أجهزة الدولة ونتائج أعمالها بصورة شفافة أمام الجمهور.
 -42حرية الصحافة والرأي والتعبير كاداة للرقابة.
 -42تحسين الوضع االقتصادي والمعاشي وتوفير الحياة الكريمة لبنا المجتمع.
 -47فضح الفساد والمفسدين كي يسقطوا بانظار المجتمع.
 -43تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
 -45تفعيل دور المؤسسات التربوية بكل مراحلها من أجل خلو قيم وسعلوكيات تعؤثر علعى اهميعة
العمل والكسب الشريف وبيان عواقب الفساد
 50التركيععز علععى العامععل البشععري فععالمواطن هععو الغايععة,...والموظف خععادم لمجتمعععه مععن خععالل
وظيفته العامة ويجب أن يكون هذا األمر األخير مبدأ ال شعار

4

.

 4المصدر بتصرف من :
-

د .طععارو عبععد العععال حمععاد ,آليع ععات تحقي ع ععو العععدال ع ععة االجتماعيع ععة بععين ثععورتى  58يوليععو  4525و  52ينايع ععر  .5044ورقــة
عمل مقدمة للمؤتمر األول لقسم المحاسبة والمراجعة  ,كلية التجارة جامعة عين شمق  52 ,سبتمبر .5044
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ياسععر خالععد بركععات ال عوائلي  ,الفسععاد اإلداري ..مفهومععه ومظععاهره وأسععبابه :مععع أشععارة إلععى تجربععة الع عراو فععي الفسععاد  .النبـــ
شهرية ثقافية عامة,العدد  30فبراير .5002
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