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 مقدمة
وتعمل  الفساد، مظاهر من العصور من عصر خيلو يكاد فالبظهوره،  تلإلنسان، ظهر  متالزمة ظاهرة الفساد 

 السابقة األمم لكته فما ، هوبقائ تهبيئو  اجملتمع ويهدد السوية احلياة عن خيرجها ألنه للفساد التصدي على دائما األمم
 خبراب ونبأان هابفساد السابقة األمم الكه عن الكرمي القرآن أخربان فقد ، ابلفساد إال والالحقة احلالية األمم هتلك وال

تضر  وتتموه ابلسرية والكتمان، ، نونيةهي ممارسات غري شرعية وغري قا هممارسات ألن.  للفساد نتيجة الالحقة األمم داير
ابجملتمع وابلنشاط االقتصاد االقتصادي وتؤثر سلبا على منوه، حيث يقلل الفساد من كفاءة اإلنفاق العام ويضخمه ويزيد 
من عجز امليزانية ويقلل من اإليرادات العامة ويضعف جودة البنية األساسية ويؤثر سلبا على روح اإلبداع واالبتكار ويقلل  

ا هلا من أاثر سلبية وهلذا أصبحت ظاهرة الفساد حمل اهتمام دويل وإقليمي وحملي مل .يبكذلك االستثمار احمللي واألجن
   .  على اجملتمع

 قد ) واألخالقي بل واإلداري، واملايل السياسي(صوره بكافة الفساد أن على الراهنة التطورات كشفت قدلف  

 اليت العوامل وأهم األسباب أقوى من كان األخري ذاه أن بل ،ةابلدول الرمسية واجلهات املؤسسات من العديد يف تغلغل

   .  عدة أزمات حلدوث املناخ هيأت
 على املاضية األعوام خاللواملختصني  ابهتمام كبري من طرف اخلرباء حظيتونظرا خلطورة هذه الظاهرة، فقد  
 مظاهر أبرز من وكانومؤسسيا،  يعياتشر  وتطويقها وعالجها ظاهرة الفساد على ضرورة مكافحة  واحمللي الدويل املستويني

 بغرض وذلك ، 2003عام الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية وضع الدويل، املستوى على الفساد مبكافحة االهتمام
   .  مبكافحته الكفيلة الوطنية النظم وتعزيز ووضع الفساد، مبكافحة يتعلق فيما الدولية اجلهود تنسيق

  نتيجة األخرية السنوات يف متزايد ابهتمام حتظى اليت املواضيع منالعمل  اتأخالقي موضوع أصبح لقد 

 عن بعيدا تعتمدها اليت واملعايري األعمال إلدارة املوجه والنقد األخالقية الفضائح تزايد مقدمتها يف يقع عديدة، لألسباب

 رئيسيا ءجز  تشكل أصبحت ألهنا سةوالدرا االهتمام من بقدر ختصيصها إىل أدى الذي األمر وشفاف، أخالقي إطار

 والفساد اجلرائم دائرة واتساع والتجاوزات الفضائح من اهلائل القدر عقب وذلك املؤسسات يف النمو نتائج صناعة من
 كما العام، املستوى على املؤسسات تشهدها اليت النفوذ واستغالل والرشوة االختالس جرائممن  اإلداري وخاصة الفساد

 بتحديد وذلك رقيا، أكثر عمل وأخالقيات معايري إىل حباجة املنظمات فإن قانونية ضوابط وجود إىل عاتاجملتم حتتاج

 أدى وقد املؤسسات، أبهداف اخلاصة املفاهيم مراجعة عن فضال والبيئة، واجملتمع واملنظمات والزابئن، ابلعاملني عالقتها

 على للوقوف رمسية ومدوانت األخالق، قواعد انتشار بينها من مظاهر عدة إىل للعمل ابلنسبة األخالقيات قيمة فهم

 على والعمالاملوظفني   حتفيز أجل من األخالقية اجلوانب مبراعاة يهتمون إداريني مسؤولني وتعيني األخالقية، املتطلبات

  .  األخالقية املعايري تقتضيه ملا وفقا التصرف
 ومبعايري أحادية القصري املدى يف الضيق مبعناه الربح متعظي على تقتصر ال أن جيب األعمال مسؤولية إن 

 املدى يف اجملتمع العالقة ومصلحة ذوي من األخرى األطراف مصاحل لتشمل املسؤولية هذه توسيع من البد بل اجلانب،
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 التكاملو  التوازن حيقق ما وقواعدها األعمال وقيمتها أخالقيات يف جتد ومتكاملة متعددة معايري إطار ويف البعيد،

 .  معا واألخالقيات لألعمال املتبادل والتطوير
 عرضة أكثر عوامل عديدة أتثري حتت األعمال منظمات فيه أصبحت الكبري ابلتغري سيتم الذي املعاصر عاملنا إن 

 املنافسة :املالعو  هذه ومن والتزاماهتا األخالقية، االجتماعية مسؤوليتها فيها تتجاوز قواعد وفق والعمل األخالقية للمآزق

 تنصل من تفرزه وما (Globalisation) العوملة حنو وتزايد االجتاه سالح، بدون حرابا  أصبحت اليت الشركات بني الشديدة

 يتجه الذي احلكومي القطاع يف اإلداري الفساد ذلك إىل أضف واألخالقية، االجتماعية مسؤوليتها عن العاملية الشركات

 تزايد عن الناجتة املهنية املمارسات وأخرياا   األموال، غسل مثل جديدة أشكال من عنه نتجي وما والتعقيد التوسع حنو

 .  واالحرتايف املهين التخصص من املزيد إىل بدورها أدت واليت املعرفة على القائمة واألعمال األنشطة

 اخلدماتية أو ناعيةالص األعمال ومؤسسات ملنظمات املرتاكمة العديدة املمارسات أظهرت أخرى، جهة ومن 

 لتلك والتصرفات القراءات تشكل اليت اراتاالعتب أهم أحد والقيمي األخالقي اجلانب أن احلكومية، أو اخلاصة

 أصبحت مالية، أم فنية كانت سواء املادية االعتبارات أن الشأن هذا يف الدراسات تؤكد كما واملؤسسات، املنظمات

 املنظمات يف القراءات معظم حتدد اليت االعتبارات بني وتراجع ترتيبها النسيب وزهنا تضاءل األقل على أو اتبعة، متغريات

 .  املنظمات هذه وقرارات تصرفات يف النافذ املؤثر هو األخالقي والقيمي االعتبار أصبح حيث املعاصرة،
 اهلدف من تدريس املقياس:

، حيث أصبح يتصدر اهتمام للنقاش إاثرةأكثرها يعترب واحدا من املوضوعات اهلامة و الفساد دراسة موضوع  إن 
بل تعداه إىل  ، مع العلم أن هذا االهتمام مل يعد مقتصرا على اجلهود الفردية واحمللية ، الباحثني خالل السنوات األخرية

يف ظهور العامل اخلارجي واملتمثل  إىلعقد العديد من املؤمترات واالتفاقيات، فبات اليوم من الضروري لفت األنظار 
وتصديره النظام العاملي اجلديد وهيمنة آليات العوملة االقتصادية والسياسية والعسكرية واليت سامهت يف انتشار الفساد 

 .  التعايش معه كأمر واقع له ما يربره ومن يناصره وينتفع به إىلوالدعوة 
 إىل، وحاجة اجملتمعات يف املنظمات صناعة النمو أخالقيات العمل تشكل حمورا رئيسيا يف اليوم وعليه أصبحت 
، فضال عن مراجعة املفاهيم اخلاصة أبهداف املنظمات، ويعكس النمو أبمهية عايري وأخالقيات عمل أكثر رقياوجود م

 واليت تعد أحد اخلطوات املهمة يف للمنظمات حتوال حامسا يف الرأي العام بشأن املسؤولية األخالقية عمالألاأخالقيات 
، خاصة يف ظل ها لتكون أكثر قدرة على املنافسة، وابلتايل النهوض مبستوى أدائاملشكالت اليت تواجهاعالج بعض 

 :إىل حتقيق األهداف التالية من تدريس هذا املقياس أيضا ، كما نسعىوملة االقتصاديةالتحول حنو العو  التوجه
 ؛ايت للدولةوآاثره السلبية على األداء املؤسس الفساد تسليط الضوء على مفهوم  .1
هبا اليوم ألهنا أصبحت مطلب شرعي وضرورة أكثر من أي  ة املنظمات االلتزامإبراز أمهية أخالقيات العمل وحاج .2

 ؛النجاح والتقدم حتقيقاملنظمات استطاعت وقت مضى، واليت بدوهنا ملا 



علي علوم اقتصادية                    األستاذ سنوسي جذع أخالقيات العمل         سنة ثانيةو فسادالمحاضرات في مقياس                                      

 

6 
 

قدر اهلائل من الفضائح ، عقب ذلك اليف منظمات األعمال أخالقيات العمل يف صناعة النمو إبراز أمهية ومكانة .3
، خاصة جرائم االختالس والرشوة واستغالل النفوذ اليت تشهدها ع دائرة اجلرائم والفساد اإلداريوالتجاوزات واتسا 

 ؛وجود معايري وأخالقيات عمل أكثر رقيا إىلاملنظمات على املستوى العامل وحاجة اجملتمعات 
وكذا  ،ات العمل بني العاملني يف ممارسة أنشطتهم ووظائفهمعلى نشر ثقافة أخالقي منظمات األعمال إن تركيز .4

االرتقاء املهين ويتحقق للمنظمة النجاح  هبما حيصلحىت  ابألخالقيات،تدريب وأتهيل القيادات اإلدارية على االلتزام 
 ؛يف حالة االلتزام ابملعايري واألطر األخالقية يف اختاذ القراراتوالتقدم، 

عن   ،مكافحته يف الفعالة واملسامهة مظاهره كل لتجنب ،وتوجيهه الفساد مبخاطر وعية الطالبت حماولة ،ويف األخري .5
 فتوعيته الغد، وابلتايل إطار هو اليوم أن طالب كون املتاحة وذلك الوسائل وبكل ،ريق التحلي ابملسؤولية األخالقيةط

 الفساد كل مظاهر مكافحة تكون أن ىعل أوال العقول يف الفساد على القضاء على العمل هو الفساد مبخاطر
   .  مستقبال
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 مدخل عام للفساداألول:  احملور
أاثر موضوع الفساد اهتمام العديد من اخلرباء واملهتمني يف العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية،، يف اآلونة األخرية، 

ذاهتا، فهو خطر على أمن اجملتمع وقيمه، وعلى النمو حيث أصبح ظاهرة عاملية ال ختص جمتمعا بعينه أو دولة ب
   .  االقتصادي واألداء اإلداري للمؤسسات احلكومية واخلاصة،  ومن هنا زادت أمهية االهتمام ودراسة هذه الظاهرة

يعد الفساد من أخطر األمراض الفتاكة اليت هتدد الكيان اإلداري واالقتصادي والسياسي، فالفساد  كظاهرة  
كية تضفي بظالهلا على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية تتميز هبا وبدرجات متفاوتة يف مجيع اجملتمعات يف العصر سلو 

فهو يظهر يف الدول النامية والدول املتقدمة اقتصاداي  ، احلديث على اختالف نظمها االقتصادية واالجتماعية والسياسية
   .  باب والظروف اليت تشجع على تفشي ظاهرة الفسادإال أن هناك تباين حول األس .  على حد سواء

سنحاول من خالل هذا اجلزء معاجلة موضوع الفساد من الناحية النظرية، مبتدئني بتحديد مفهومه، وكذا أهم  
   .  مسبباته وأاثره ويف األخري سنتطرق إىل آليات وطرق مكافحته

 : مفهوم الفسادأوال:
صطلحات اليت تناولتها العديد من األحباث على قدر أمهيتها طلح الفساد من بني امليعد مص 

إدارية،  (وأتثريها يف احلياة االقتصادية والسياسية وحىت االجتماعية، ولكوهنا مرتبطة جبوانب متعددة
ذلك كون أن الفساد  ، ، اختلفت بشأهنا العديد من الدراسات واألحباث)اقتصادية، سياسية واجتماعية

وخيلق مناخا واسعا من األعمال غري املشروعة اليت تقوض عمليات التنمية، وتقضي  يغذي نفسه بنفسه
على مكوانت الدولة، ورغم اتفاق الباحثني على أن الفساد ظاهرة واسعة االنتشار، وال تقتصر على جمتمع 

إىل  حمل الدراسة، وميكن رد إشكالية ذلكدون غريه، إال أن االتفاق بشأن مفهوم موحد للفساد يبقى 
 :1جمموعة من العوامل، نذكر أمهها فيما يلي

  عدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة بسبب اختالف انتماءات األشخاص واهليئات اليت اختالف اجملتمع
 قامت ابلدراسة وتعدد حقوهلم املختلفة سياسيا واقتصاداي وإداراي؛

 ما هو فاسد من املمارسات والسلوكيات، وما هو مربر وما هو  تباين املعايري اجملتمعية واحلضرية اليت تستخدم يف فرز
 معقول؛

 حول مضمون الظاهرة، بني ما يراه املختصون، وما يراه عامة الناس؛ 

 الفساد يتجدد ابستمرار، الن الظاهرة صفة مالزمة للتحوالت اليت تعيشها اجملتمعات، 

 لقيودارتباط الفساد ابلعنصر البشري جيعله يستشري مهما كانت ا  .   
                                                           

ية اجلامعة، العدد فراس مسلم أبو قاعود،الوقاية من الفساد اإلداري ومكافحته من منظور الفكر اإلسالمي، مقال منشور يف جملة كلية بغداد للعلوم االقتصاد 1  
33 ،2113 
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 لغةالفساد  تعريف .  1
وقطعوا    تدابروا :  وتفاسد القوم، 1الصالحنقيض   أبنه الفساد  تعريفلسان العرب  ورد يف :يف اللغة العربية 

    .  2البغي والظلم :  كما أن من معاين الفساد    .  واملفسدة: خالف املصلحة   .  األرحام
نقيض  وهو  .  "3عن االعتدال قليال كان اخلروج عنه أو كثريا الشيء وج خر "الراغب األصفهاين أبنه ويعرفه 

   .  خالف االستصالحواالستفساد الح، واملفسدة خالف املصلحة، اإلص
ويف املعجم الوسيط الفساد هو التلف أو إحلاق الضرر ابلغري، وابستقراء العديد من التعاريف للفساد  لغة جندها تدور 

   .  على الشيء على خالف عادته وصفته حول التغري الطارئ
تتعدد معانيه وختتلف دالالته ابختالف  فالفساد يف اللغة الفرنسية ، وال خيتلف األمر كثريا يف اللغات األخرى 

أو حتريفا لنص  ( moyens de corropre un juge )يرد مبعىن وسيلة لرشوة قاض أو حاكم:  إذاستعماالته، 
(changement vicieux dans le texte)،  خرق القواننييراد به  كما قد (violation des loisأو اغتصاب السلطة ، ( 

)tyrannie4   .   
من الفعل  ،(corruption)، حيث اشتق مصطلح الفساد ه دالالت واستعماالت متعددة أيضا، فلأما يف اللغة االجنليزية

يكون هذا الشيء املراد كسره هو مدونة لسلوك أخالقية أو  وقد ، والذي يعين كسر شيء ما )   (rumpereالالتيين 
   .  5للحصول على كسب مادي إداريةأو غالبا قاعدة  اجتماعية

 :  تعبريا عن مصطلح الفساد يف اللغة االجنليزية، كما يقصد ابلفساداملعاين من أكثر (bribery) الرشوةوتعد  
وهي كلها مصطلحات )  authority and power of misuse (والنفوذ   لطةاستعمال الس وإساءة ، (fraud )االحتيال والغش

   .  6تدمري وختريب اجملتمع إىلوهذا ما يؤدي يف النهاية  ، أعمال فاسدة عنتعرب 
ن وبناء على ما سبق من أقوال علماء اللغة يتبني لنا أن الفساد جاء يف اللغة نقيض الصالح وأنه يفيد اخلروج عن االعتدال وأ 

   .  ته يكره الفساد ومييل إىل الصالحاملفسدة ضد املصلحة، والفساد أمر مرفوض عند أصحاب النفوس السليمة واملستقيمة، فاإلنسان بفطر 
 :تعريف الفساد اصطالحا. 2

 2113عرف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة :تعريف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.2.2
استغالل ملوقع السلطة مبا يف ذلك أفعال اإلغفال  إساءةالفساد على أنه" القيام أبعمال متثل أداء غري سليم للواجب، أو 

                                                           

 231ص 1991، دار صادر، بريوت، 8، ج ابن منظور ، لسان العرب.   1 
 88،ص11املرجع نفسه، ج 2 
 هـ 1112، 333الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسننب حممد، املفرادات يف علم القرآن ، الطبعة األوىل ، دار القلم، بريوت ، لبنان، ا .  3 
، مركز الدراسات للوحدة العربية، بيروت، 31ة العربية للعلوم السياسية، العدد عنترة بن مرزوق ، المقاربة اإلسالمية في تحديد مفهوم الفساد ، المجل 4 

 93-99، ص ص 2111
 ، 2118، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابتنة، 2113-1999عبدو مصطفى، أتثري الفساد السياسي يف التنمية املستدامة، حالة اجلزائر:  5

 18ص 
 99، ص عنرتة بن مرزوق ، مرجع سابق 6 
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سواء للشخص ذاته  ، توقعا ملزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر
والذي مل  ومت الرتاجع عنه يف املشروع  النهائي لالتفاقية، يتفق عليه ، غري أن هذا التعريف مل"1آخر أو لصاحل شخص

 : املتمثلة يفو ، 2يعرف الفساد ولكن أشار إىل صوره
 ؛الرشوة واختالس املمتلكات 
 املتاجرة ابلنقود؛ 
 وإساءة استخدام الوظيفة؛ 
 واإلثراء الغري مشروع  .   

مور الصعبة اليت واجهت عملية التفاوض بشأن اتفاقية األمم األ الفساد منلقد كان االتفاق على تعريف  وعليه  
عن أكثر من مائة دولة شاركت وملا كان االتفاق بني ما يزيد  ، 2003 -1020بني األعوام  3املتحدة ملكافحة الفساد

على فقد استقر األمر أثناء عملية التفاوض  ، عملية التفاوض على تعريف واحد جامع مانع ضرب من املستحيليف 
 أمرين أساسيني للخروج من هذا املأزق:

أوهلما: عدم إيراد تعريف للفساد يف االتفاقية واالستعاضة عنه بتحديد املظاهر الدالة عليه، أو جترمي ما ميكن جترميه منها، 
   .  )أي أن الشيء هو ما يستدل به عليه (وهو ما يعرف ابلتعريف اإلجرائي

سواء                                  الفساد،وواسع للموظف العمومي الذي يقوم ابرتكاب فعل  شامل واثنيهما: هو االتفاق على تعريف
، إداريةكافة املوظفني الذين يشغلون مناصب تشريعية، أو تنفيذية أو قضائية أو  حبيث مشل هذا التعريف، فاعال أو متلقيا

   .  األجر مدفوعنياألجر أو غري  فوعنيمدسواء كانوا معينني أو منتخبني، دائمني أو مؤقتني، 
عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو مؤسسة عمومية، أو شخص آخر يؤدي وظيفة  أيوكذلك مشل التعريف 

يقدم خدمة عمومية حسب القانون الداخلي للدولة، أو أي شخص أخر معروف أبنه موظف عمومي يف هذا 
ووضع  مثل هذا التعريف  .4عمومي األجنيب، وموظف املؤسسة العمومية الدوليةكما مشل التعريف املوظف ال.القانون

اجلامع للموظف العمومي من شأنه أن يوسع دائرة التجرمي ألفعال الفساد اليت يرتكبها كل شخص يتوىل مسؤولية 

                                                           

 اقرتح هذا التعريف انئب رئيس املنظمة  1 
عربية للعلوم األمنية، كلية أمحد بن عبد هللا  بن سعود الفارس، جترمي الفساد يف اتفاقية األمم املتحدة، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري ، جامعة انيف  ال 2 

 31ص ’ 29118الدراسات العليا ، الرايض، 
. 98/11، ابلقرار رقم 2113أكتوبر  31املتحدة ملكافحة الفساد: اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  اتفاقية األمم 3 

نيويورك مت التوقيع وبعد ذلك يف مقر األمم املتحدة يف مدينة  2113ديسمرب  11إىل  19مت فتح ابب التوقيع عليها يف مرييدا بيوكااتن  ابملكسيك يف الفرتة من 
تضم فساد دويل.  مكافحةأول صك  هذه هي .  وهي اتفاقية متعددة األطراف تتفاوض بشأهنا الدول األعضاء يف األمم املتحدة .  دولة  111عليها من قبل 

يت قد تؤثر على القوانني واملؤسسات فصول، على أن تقوم الدول األعضاء بتنفيذ عدة تدابري ملكافحة الفساد، وال 18مادة مقسمة إىل  81االتفاقية 
عالة هتدف هذه اإلجراءات  إىل منع الفساد  وجترمي بعض التصرفات وتعزيز  تنفيذ القانون والتعاون القضائي  الدويل وتوفري آليات قانونية ف .  واملمارسات

                                .  مبا يف ذلك مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد السرتداد املوجودات واملساعدة التقنية، وتبادل املعلومات وآليات لتنفيذ االتفاقية
 .  أنظر املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 4 
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صد به تلك األفعال اد يقاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جند أهنا بينت أن الفسوهذا حسب تعريف . عمومية
سواء ارتبط الفساد ابلقطاع العام أو ابلقطاع اخلاص أو أبية أفعال أخرى ، وما يليها من االتفاقية 19يف املادة الواردة 

   .  جترمها القوانني الداخلية احلالية ابعتبارها أفعال فساد أو جترمها يف املستقبل
 املتحدة يف اجلرائم التالية: األممقية وميكن حصر جرائم الفساد اليت نصت عليها اتفا 

  ؛(19رشوة املوظفني العموميني الوطنيني) املادة 

  ؛(13رشوة املوظفني العموميني األجانب أو موظفي املؤسسات الدولية العمومية ) املادة 

 (18ادة اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر أو إساءة استعماهلا من جانب موظف عمومي ) امل 

  ؛(18املتاجرة ابلنفوذ) املادة 

  ؛(19إساءة استغالل الوظائف أو السلطة)املادة 

  ؛(21الثراء الغري املشروع)املادة 

  ؛(21الرشوة يف القطاع اخلاص) املادة 

  ؛(22اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص ) املادة 

  ؛(23تبييض العائدات اإلجرامية) املادة 

 (29ادة إعاقة سري العدالة)امل. 

، 2113مل يستعمل قبل سنة  إذمصطلح الفساد جديد يف اجلزائر، إن :املشرع اجلزائري حسب الفساد تعريف . 0.0
،  كان لزاما عليها تكييف 2111على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة  1ري أنه بعد تصديق اجلزائر بتحفظغ

املعدل واملتمم 13/112اقية. فصدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم تشريعاهتا الداخلية مبا يتالءم وهذه االتف
                                                                           الذي جرم الفساد مبختلف مظاهره.

األمم املتحدة ملكافحة  منهج اتفاقيةاجلزائري انتهج نفس  أن املشرعالقانون املذكور أعاله جند  إىلوابلرجوع   
ألمناط اجلرائم اليت تعترب فسادا   اإلشارة إىلانصرف التعريف  وإمنا احمدد اتعريف للفساد ، حيث مل يضع2113الفساد 

من القانون السابق بنصها  12املادة  وهذا ما تؤكده الفقرة األوىل من. وغريها.. كالرشوة واالختالس، واملتاجرة ابلنقود
و ابلرجوع إىل الباب الرابع من نفس  القانونهو كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع من هذا  الفساد على أن

 .3فانه ميكن تصنيف جرائم الفساد إىل أربعة أنواع هي ، القانون أعاله
 اختالس املمتلكات واإلضرار هبا؛ 
 الرشوة وما يف حكمها؛ 

                                                           

قية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمد من قبل اجلمعية املتضمن التصديق بتحفظ على اتفا 2004أفريل  11املؤرخ يف  04/121املرسوم الرائسي رقم  1 
 4002  لسنة 26 عدد .  ، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية ، اجلريدة2003أكتوبر  13العامة هليئة األمم املتحدة بنيويورك يف 

 ساد ومكافحتهواملتعلق ابلوقاية من الف 21/12/2113الصادر يف  13/11القانون رقم  2 

 19، ص 2118أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء الثاين، دار هومة ، اجلزائر،  3 
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 ؛اجلرائم املتعلقة ابلصفقات العمومية 

 لى جرائم الفسادالتسرت ع  .   

    .  بعض مظاهر وصور الفساد فقط إىلغري أنه ما يعاب على املشرع اجلزائري أنه أشار 
أصدرته اجلزائر جند أن هناك أكثر الذي  ومكافحتههذه االتفاقية مبا جاء يف قانون الوقاية من الفساد  جاء يفوإذا قاران ما 
 زائري وهي كالتايل:( شكال للفساد يف القانون اجل21من عشرين)

  ؛(29رشوة املوظفني العموميني ) املادة 

   ؛(23االمتيازات غري املربرة يف جمال الصفقات العمومية ) املادة 

  ؛(28الرشوة يف جمال الصفقات العمومية  ) املادة 

  ؛(28رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية ) املادة 

 ؛(29متلكات من قبل موظف عمومي أو استعماهلا على حنو غري شرعي )املادة اختالس امل 

   ؛(31الغدر)املادة 

  ؛(31اإلعفاء والتخفيض غري القانوين يف الضريبة والرسم ) املادة 

   ؛(32املتاجرة ابلنقود ) املادة 

  ؛(33إعادة استغالل الوظيفة ) املادة 

  ؛(31تعارض املصاحل )املادة 

 ؛(39صفة غري قانونية) املادة أخذ فوائد ب 

  ؛(33عدم التصريح أو التصريح الكاذب) املادة 

  ؛(38اإلثراء الغري مشروع) املادة 

 ( ؛(38تلقي اهلدااي ) املادة 

  ؛(39التمويل اخلفي لألحزاب السياسية) املادة 

  ؛(11الرشوة يف القطاع اخلاص) املادة 

  ؛(11اختالس املمتلكات يف القطاع اخلص) املادة 

 ؛(12تبيض العائدات اإلجرامية) املادة 

 ؛(13)املادة  اإلخفاء 

  (11إعاقة السري احلسن لإلدارة ) املادة. 

واكتفى النص  ، (33( وهيئة مكافحة الفساد ) املادة 13نصت االتفاقية على هيئتني: هيئة وقائية ) املادة   
 .1استحداث الديوان املركزي لقمع الفساد القانوين هبيئة واحدة هي اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ومت

                                                           

 املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته 13/11املتمم لقانون رقم 23/18/2111املؤرخ يف  11/19القانون رقم  .  1 
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كما فصل القانون يف ذكر بعض جرائم  الفساد مثل منع امتيازات غري مربرة يف جمال الصفقات العمومية، ومتويل  
   .  اخل بينما مل تذكرها االتفاقية... والغدر، واإلعفاءات الغري قانونية وتعارض املصاحل ، األحزاب السياسية

( يعرف الفساد أبنه كل اجلرائم املنصوص عليها 12(من املادة ) 11د أن املشرع اجلزائري يف البند )ولذلك جن 
   .  يف الباب الرابع من هذا القانون) أي الباب اخلاص ابلتجرمي والعقوابت وأساليب التحري(

حة شخصية ابستخدام عدة مجيع التعاريف تتفق على الغاية من الفساد وهو حتقيق منفعة ومصل إن  وهبذا نالحظ 
   .  وسائل كانت حمل خالف بني خمتلف التعاريف

ومن هنا يتضح لنا أن هناك تعريفات إضافية أدرجت يف القانون مقارنة مع ما ورد يف االتفاقية ال سيما ما تعلق  
   .  منها مبفهوم الفساد ذاته، فال ميكن حصره يف الرشوة فقط

 الدويلالبنك تعريف الفساد حسب  .2.2
الفساد هو إساءة استعمال الوظيفة  :  كان آخرها التعريف اآليت:  ، وضع البنك الدويل عدة تعريفات للفساد  

 فالفساد حيدث عادة: "1العامة لتحقيق مكاسب خاصة
 عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة، أو ابتزاز لتسهيل عقد وإجراءات مناقصة عامة؛ 
  أو وسطاء املؤسسات أو أعمال خاصة، بتقدمي رشوة لالستفادة من سياسات  أو كما يتم عندما يعرض وكالء

 وحتقيق أرابح خارج إطار القوانني النافذة؛ ، للتغلب على منافسني عامة إجراءات
  الرشوة وذلك بتعيني األقارب أو سرقة  إىلكما ميكن للفساد أن حيصل عن طريق استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء

 ؛2لدولة مباشرةأموال ا
وهذا التعريف ال خيتلف كثريا عن تعريف منظمة الشفافية الدولية اليت عرفت الفساد أبنه استغالل للسلطة، من أجل 

   .  شخصيةحتقيق مكاسب 
 تعريف الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية ملكافحة الفساد: 2.2
لفساد على أنه" كل عمل يتضمن سوء استخدام تعريفا لوضعت منظمة الشفافية الدولية ملكافحة الفساد   

، وتفرق منظمة الشفافية الدولية بني نوعني من الفساد "3أو مجاعته ذاتية لنفسهلتحقيق مصلحة خاصة  العام،املنصب 
 :4مها

للحصول على األفضلية يف خدمة  شوةوهو ما يعرف مبدفوعات التسهيالت اليت تدفع فيها الر  الفساد ابلقانون:.2.2.2
   .  يقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون

                                                           
1 Sam   Vaknin, Crime and corruption, United Press International, Skopje, Macedonia , 2003, P 18 

، جامعة الدول العربية، القاهرة، عبد القدر الشيخلي، دور القانون يف مكافحة الفساد االداري واملايل، النزاهة والشفافية واإلدارة، املنظمة العربية للتنمية االدارية 2 
 319، ص 2113
  3  33، ص  2118تشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد، االئتالف من أجل النزاهة لفلسطني، الربغوثي، السياسات  والبالل 

 22، ص2113، الفسادج واالصالح دراسة مقارنة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود  4
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   .  : وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع تقدميهاالفساد ضد القانون.2.2.2
لذا فقد عادت املنظمة يف وقت متأخر وحتت أتثري اجتهادات  ، واملالحظ من هذا التعريف أنه مل يكن تعريف شامال

سواء   ، ساد على أنه" السلوك الذي ميارسها املسؤولون يف القطاع العام أو القطاع اخلاصعدد من الباحثني لتعر ف الف
هبدف إثراء أنفسهم أو أقرابئهم بصورة غري قانونية، ومن خالل إساءة استخدام  ، كانوا سياسيني أو موظفني مدنيني

 " 1السلطة املمنوحة هلم
 لى أنه:إضافة إىل ما سبق ذكره، هناك من عرف الفساد ع   

الذي يرى أن الفساد هو " سلوك املوظف العام ينحرف عن املعايري املتفق عليها  Huntington هنتنجون .3.4.2
 "2لتحقيق أهداف وغاايت خاصة

وعموما ميكننا  والذي عرف الفساد على أنه " الفساد الذي يسود يف بيئة تساند فيه R. Telmanروبرت تلمان  .4.4.2
و استغالل منصب ما من أجل القيام أبعمال وخدمات لشخص ما أو جملموعة من األشخاص، القول أن الفساد ه

أو هو كل سلوك منحرف عن أداء الواجبات األساسية    .  شريطة احلصول على مقابل مادي أو معنوي له أو لغريه
 يقتصر على قطاع للعمل، ينجم عنه حصول صاحب السلطة على منافع شخصية على حساب املصلحة العامة، وهو ال

   .  أبعد من ذلك فيشمل كافة قطاعات الدولة والقطاع اخلاص إىلمعني بل قد ميتد 

 مفهوم الفساد يف ضؤء نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة. 3
خروج الشيء عند االعتدال وهو ان كانت تشرتك يف عدة أمور منها:لقد رأينا أن للفظ الفساد أكثر من معىن، و  

 والقرآن والسنة النبوية  يف نظرهتما للفساد أمشل وأوسع، كما سنوضحه فيما يلي: ، الصالحضد 

 الفساد يف القرآن الكرميتعريف .1.3
، ولقد ورد أكثر ألفاظ 3سورة منه 23لفظ الفساد ومشتقاته يف القرآن الكرمي مخسني مرة موزعة على  إن تكرار  

وال تنسى نصيبك من الدنيا،  ، اآلخرة:" وابتغ فيما آاتك هللا الدار قال هللا تعاىل ، القرآن الكرمي متعلقا بذكر األرض
، )77سورة القصص، اآلية (وال تبغ الفساد يف األرض ان هللا ال حيب املفسدين"  ، إليكوأحسن كما أحسن هللا 

حدد ابلرب والبحر يف ومرة   ، .  )65اآلية  ، سورة األعراف( " وال تفسدوا يف األرض بعد أصالحها" : وقال أيضا
ومرة ابلقرى وهي ، )41أأليه  الروم،سورة ( تعاىل "ظهر الفساد يف البحر والبحر مبا كسبت أيدي الناس"قوله 

، )34سورة النمل، اآلية ("إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها" واملدن، وذلك من خالل قوله تعاىلالبلدان واألقاليم 
كما أستخدم .)10-11سورة الفجر، اآلية (اىل " الذين طغوا يف البالد، فأكثروا فيه الفساد"لقوله تع ومرة ابلبالد

: " وإذ قال ربك للمالئكة وهذا بقوله تعاىل والتدمري احلرث والنسل، والتخريب وإهالكعلى سفك الدماء أيضا للداللة 

                                                           
 11، ص 2113بي للنشر، القاهرة، عبد الحق فاروق، الفساد في مصر، دراسة اقتصادية تحليلية، العر 1 

2 . Huntington,S.  P,Modernization and Corruption, Op.  cit, P 450 

العربية للعلوم األمنية، مركز البشري علي محد الرتايب ، مفهوم الفساد يف ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، أكادميية انيف  3 
 13، ص 2113دراسات والبحوث ، الرايض ال
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سورة  ("اء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لكالدمإين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
" قالوا اتهلل لقد علمتم ما ، لقوله تعاىلكما أستخدم لفظ الفساد للداللة على سرقة املال العام، )32اآلية  ، البقرة

كما جاء مصطلح الفساد مبعىن اجلذب والقحط   ،)73سورة يوسف، اآلية  (جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني" 
 (مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" ر" ظهر الفساد يف الرب والبحعاىل: ومنه قوله ت

وقيل نقصان يف الزرع  ، نقصان الربكة يف أعمال العباد كي يتوبوا ويقصد بنقصان القحط هنا  ،)41 اآلية ، سورة الروم
 1والثمار بسبب املعاصي

فظاهرة   .   2تالزم يف القرآن الكرمي بني مصطلح الفساد وكلمة األرض أن هناك شبه ، إن الشيء املالحظ 
أو حاجة معينة، بل  معني،يف مبجتمع أو حمدودة  شخصية،القرآن الكرمي ليست ظاهرة فردية أو  إليهاالفساد اليت يشري 

   .  3هي ظاهرة تعم اجملتمع اإلنساين أبكمله
 فمن هؤالء:  واألشخاص،ألمم واألقوام لفظ الفساد يف وصف كثري من ا ورد ذكركما 
 وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب ال تفسدن يف األرض  مرتني ولتعلن علوا كبريا" قال هللا تعاىل  :  بنو إسرائيل "
سورة (:" ويسعون يف األرض فسادا وهللا ال حيب املفسدين" وقال هللا تعاىل أيضا   .  )24اآلية  ، سورة اإلسراء(

   .  )54ة، اآلية املائد

 :44سورة الكهف، اآلية (أيجوج ومأجوج مفسدون يف األرض"  إن" أيجوج وما جوج: يقول هللا تعاىل(  .   

حترك النوازع  إمانالحظ أن العديد من املواضع يف القرآن الكرمي هلا صلة مباشرة ابلفساد وأنواعه املختلفة، وهي يف جمملها 
نعه إميانه من الوقوع يف الفساد، وإما حتذر املرء من العقوبة املرتتبة على الفساد، ابعتباره أمرا اإلميانية لدى املؤمن حىت مي

   .  خمالفا للدين 
الن معناه يشمل كل فساد  ، أوسع بكثري من املعىن االصطالحي ، لذلك يعترب مفهوم الفساد يف القرآن الكرمي  

 منها: ض أنواع الفساد اليت ذكرت يف القرآن الكرمي وسنذكر بعأو ختريب يف األرض أو يف اجملتمع، 
  11الفساد املايل: كقوله تعاىل) وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون( سورة البقرة اآلية  .   

  ل أبناءهم قال سنقت ، وا ويذرك وآهلتكقوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدالفساد األمين: قوله تعاىل) وقال املأل من
 128ونستحيي نساءهم واأن فوقهم قاهرون( سورة األعراف، اآلية 

  192الفساد االجتماعي: قوله تعاىل: ) الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون( سورة الشعراء، اآلية 

                                                           

األمنية، مركز الدراسات حممد أمحد الصاحل، العريف ابلفساد وصوره من الوجهة الشرعية، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، أكادميية انيف العربية للعلوم  1 
 19، ص 2113والبحوث ، الرايض 

 33، ص2119افحة الفساد، دار اخللدونية، اجلزائر، عبد الرزاق مقري، احلكم الصاحل وآليات مك 2 
للعلوم األمنية، مركز  عبد الباقي عبد الكبري عبد الواحد، منهج الشريعة يف مكافحة الفساد،  املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، أكادميية انيف العربية 3 

 11، ص 2113الدراسات والبحوث ، الرايض 
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 اد( الفساد السياسي: قوله تعاىل) وإذا توىل يف األرض سعى ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا ال حيب الفس
 219اآلية  البقرة،سورة 

  الفساد ابخلروج عن طاعة هللا: قوله تعاىل) وقال موسى ألخيه هارون أخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل
 112املفسدين، سورة أألعراف، اآلية 

    .  واملفسدينللفساد صور كثرية يف القرآن ولكن هلا نتائج واحدة وهي أن هللا ال حيب الفساد  نإ  
 معاين الفساد ومدلوالته يف السنة النبوية 0.3

واملالحظ أن معىن الفساد يف السنة  ، والنهي والتحذير منهما ، وردت أحاديث نبوية كثرية يف الفساد واملفسدين 
 النبوية، جاء ليؤكد على نفس املعاين اليت دل عليها القرآن الكرمي ومنه: 

 صلحت صلح  إذاوان يف اجلسد مضغة " أال  عليه وسلم: : وهذا لقوله صلى هللا1تلف القلب وذهاب نفعه
 )رواه مسلم احلديث (" 2اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

  :3" املتمسك بسنيت عند فساد أميت له أجر شهيد:  صلى هللا عليه وسلم كقولهتغري احلال إىل غري صالح "
   .  تغريها إىل غري صالح ففساد األمة هو، )احلديث رواه الطرباين(

ومن خالل ما سبق جند أن معاين الفساد يف السنة النبوية الشريفة ال ختتلف عما ورد يف القرآن الكرمي، ووصلنا إىل 
الصالح تلف الشيء وذهابه، اختالله وخروجه عن املألوف والبطالن، وتغري احلال إىل خالف : هبا عينيواليت  مدلوالته

   .  وغريها من املعاين
وعموما ميكننا القول أن الفساد هو استغالل منصب ما، من أجل القيام أبعمال وخدمات لشخص ما أو جملموعة من 

بشرط احلصول على مقابل مادي أو معنوي  له أو لغريه، أو هو كل سلوك منحرف عن الواجبات  ، األشخاص
ة على حساب املصلحة العامة، وهو  ال يقتصر األساسية  للعمل ينجم عنه حصول صاحب السلطة على منافع شخصي

             .  على قطاع معني بل قد ميتد اىل أبعد من ذلك فيشمل كافة قطاعات الدولة والقطاع اخلاص
 خصائص الفساداثنيا: 

 :4يتصف الفساد ابخلصائص التالية 
ية له بني خمتلف األطراف من خالل جو تكتنفه تتم إجراءات الفساد والرتتيبات التمهيدية والنهائ :والتمويه السرية .2

 شأنه شأن أي عمل إجرامي يعرتيه التمويه واإلخفاء والتعتيم حىت ال ينكشف أمره وأمر الضالعني فيه؛ ، السرية والكتمان
                                                           

 19يب، مرجع سابق، ص البشري علي محد الرتا1 
 1221، ص 3مسلم  بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار احياء الرتاث العريب، بريوت ، ب ت ،ج  2 
 ، 9ومكان النشر، ج أبو القاسم بن سليمان بن أمحد الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق طارق بن عوض هللا حممد وصاحبه، دار احلرمني ، بون اتريخ 3 

 319ص 
 ، 2118إداري/جتاري/سياسي/اجتماعي/ثقايف/، منهج نظري وعملي، الطبعة األوىل،  -محدي عبد العظيم، عوملة الفساد وفساد العوملة4 

 19 -18ص ص 
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يف عملية الفساد يكون هناك مستفيد من فعل الفساد ملصلحة طرف آخر يستفيد يف نفس الوقت  :تعدد األطراف .2
   .  لفعل اإلجرامي املخالف للقوانني للحصول على منافع متبادلة جتمع أطراف صفقة الفسادمن ا

يكون هناك مصلحة مشرتكة بني أطراف الفساد وحيقق كل منهم منافع ابملخالفة للقانون  أنمبعىن  االلتزام املتبادل: .2
   .  آخر على طرف آخر بدفع مقابل الفساد طة التزاميلتزم به من بيده السلالفاسد الذي حيث يكون مقابل الفعل 

قرارات حمددة ختدم  إىلأولئك الذين حيتاجون  إرادةالصانع للقرار واملؤثر بتكيفه مع  إرادةالفساد تعبري عن اتفاق  .2
   .  أوال وأخريا مصاحلهم الفردية

اثئق واملستندات، التأويل اخلاطئ كتزوير الو احتيالية وخمادعة  حيث يتضمن الفساد أفعاال  اخلديعة والتحايل: .5
   .  لتحقيق املكاسب الشخصية غري املشروعة للنصوص القانونية

لك أبن حيصل من يرتكب واقعة الفساد على مصلحة ذو   حتقيق مصلحة خاصة على حساب املصلحة العامة: .6
   .  أو منفعة خاصة له أو لذويه على حساب املصلحة العامة للمجتمع

بسوق  أويلحق الفساد أضرارا ابالقتصاد الوطين مثل األضرار ابلعملة الوطنية  ابملصاحل االقتصادية للبلد:اإلضرار . 7
   .  املال و البنوك أو موازنة الدولة، أو عجز اهليئات واملؤسسات االقتصادية عن أداء وظائفها

مع  تشابكيهت الفساد جيعل هناك عالقات تداخل أنواع وجماال إناستغالل السلطة الوظيفية احلكومية أو العامة: .8
   .  هبا منح الرتاخيص أو القيام ابلرقابة أ, احملاسبةالعموميني املنوط هبم أداء الوظائف العامة  املوظفني

هناك مظاهر متعددة للفساد مثل قبول اهلدااي مقابل أداء العمل، أو العدوان على امللكية العامة  تعدد مظاهره: .9
أو مثل إفشاء أسرار العمل   .  عليها مثل االستيالء على أراضي وممتلكات الدولة وبيعها للغري دون وجه حق واالستيالء

   .  مبقابل مادي أو مقابل منفعة غري مادية
عمليات الفساد يكون هناك وسطاء جمهولني لتسهيل التقاء أطراف الفساد األصلية  يف :  الفسادتعدد وسطاء .21

أنشطة  قطاعات أووهؤالء الوسطاء موزعني على مناطق جغرافية متعددة أو  .  لوجهحدمها اآلخر وجها أ لدون أن يقاب
   .  اقتصادية والتنسيق بني بعضهم البعض خلدمة مصاحلهم املتبادلة بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء جدد

 أنواع الفساد :اثلثا
يف هذا اجملال، وذلك  تواجه الباحثنين املشاكل اليت تعريف شامل ومتفق عليه للفساد م إىلعدم التوصل  إن  

راجع لعدة أسباب، ولعل يف مقدمتها وجود صور وأنواع خمتلفة ومتنوعة للفساد، هذه الصور تتنوع بتنوع املؤسسات 
قية واختالف املتورطني به، ابإلضافة إىل ما لألداين السماوية والقيم األخال ، والقطاعات اليت ينتشر فيها الفساد

   .  والنصوص القانونية من أتثري كبري يف تقرير ما يعد فاسدا
والشيء املالحظ أن أنواع الفساد متغرية ومتطورة ابستمرار، لتواكب ما حيدث يف العلم من تغيري وتطور يف مجيع  

لتفرقة بني نوع يصعب ا اومن جهة أخرى فان أنواع وصور ومظاهر الفساد متداخلة ومتشابكة بينه ، اجملاالت من جهة
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عرضها واليت اجتهد املؤلفون والدارسون والباحثون يف وضعها وآخر، يف كثري من اجملاالت ن والتقسيمات اليت حنن بصدد 
   .  هي تقسيمات نظرية يصعب وضع احلد الفاصل فيما بينها ، وفقا ملعايري حمددة

 :إىلوينقسم بدوره  :الفساد من حيث احلجم .1

مع اآلخرين  قتنسي وهو الفساد الذي ميارس من فرد واحد دون) الدنياالوظيفية  الدرجات ري( فسادالصغالفساد .1.1
    .  رشاوىلذا نراه ينتشر بني صغار املوظفني عن طريق استالم 

و لتحقيق مصاحل مادية أواملوظفني  و يقوم به كبار املسئولني: ) الدرجات الوظيفية العليا الكبري( فسادالفساد  .1.1
من عان حتالف نو فهو يتحقق عندما يعان   .  1كبرية وهو أهم وأمشل وأخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمةاجتماعية  

 الفساد، مثال الفساد اإلداري والسياسي، وهو أمر حيدث عندما تفصل قوانني االنتخاابت، وعندما تعرقل التشريعات

 والنواب وقيادات اإلدارة العليا، وتتداخل وتتشابك هذه لوزراء تضارب املصاحل املالية لدى االيت هتدف للحيلة دون 

   .  األدوار الثالثة لتصبح الدولة وأموال مواطنيها حمال للنصب والسرقة املقننة

من خالل العمليات االستشارية حيث يتم توجيه عقود خدمات يف الوطن العريب يتم   اجلديد إىل أن الفساد ويشار
مكاتب استشارية حملية بعينها، إذ سيكون دور هذه املكاتب الرتويج لربامج  يئات األجنبية حنواستشارية من بعض اهل

املؤسسات الدولية يف جماالت اخلصخصة وحترير التجارة، ودمج االقتصاد العريب ابالقتصاد العاملي على حساب ملصاحل 
 .  2االقتصادية العليا للوطن العريب

 إىل: وينقسم :ممارسته حسب انتشاره ونطاقالفساد  .1

يشمل نطاق عدة دول، ويرتبط بشركات متعددة اجلنسيات، وحرية التجارة، وانتقال السلع : فساد دويل  .1.1
والتبادالت التجارية، وجمال الصفقات الكربى، ويكون هذا النوع من الفساد معقدا ومتشابكا، وصعب عالجه ما مل 

   .   ، ويعترب األخطر نوعايص خطره الكبري على اقتصادايت الدولتتضافر اجلهود الدولية حملاصرته، وتقل
منافع اقتصادية يصعب  ترتبط املؤسسات االقتصادية للدولة داخل وخارج البلد ابلكيان السياسي أو قيادته لتمرير 

   .  نوعا ويعترب األخطرسع كياانت واقتصادايت على مدى وا فساد أخطبوطيا يلفلالفصل بينهما، لذا يكون هذا ا

ومؤسساهتا االقتصادية، ويقتصر على أطراف حمليني دون  ، داخل إقليم الدولة الواحدة ، نطاقه ضيق: فساد حملي. 1.1
كات أو كياانت كربى أو شر مع  (خارج احلدود أن يتعدى نطاقه حدود الوطن، ويكون له ارتباط مع مؤسسات أجنبية 

ن الفساد حمصورا يف جماالت معينة ذات صلة ابلتعامالت اليومية بني خمتلف ، ويف الغالب يكون هذا النوع م )3عاملية
 .  األطراف الفاعلة اقتصاداي يف امليدان

   
                                                           

 399، ص2119، األردن، 1للنشر، ط طاهر حمسن، منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، دار وائل 1
 32-31، ص ص2118حممد الصرييف، أخالقيات املوظف العام ، دار الكتاب القانوين، اإلسكندرية،  2 
امعة بغداد، دارية، جبتول عبد العزيز رشيد، دور الصحافة يف تدعيم تنفيذ آليات اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، رسالة ماجستري، الكلية التقنية اإل 3 

 13، ص2111
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 إىل: ينقسم :الفساد من حيث املظهر. 3

يف احلياة العامة، كما يشكل فقدان الثقة  أمام الشفافيةويشكل الفساد السياسي عقبة  :  الفساد السياسي .1.1
   .  1ني واألحزاب السياسية حتداي قواي للقيم الدميقراطيةابلسياسي
كما يتجلى الفساد السياسي من خالل " استغالل أصحاب املناصب السياسية للسلطة املخولة لالكتساب غري  
 الوزراء، الربملانيني واملنتخبون ، املناصب السياسية، احلكام، قادة األحزاب السياسية ب، ويقصد أبصحا"2املشروع

احملليون، ويتجلى هذا النوع من الفساد  يف استغالل املنصب للحصول على صفقات، أو احلصول على عموالت لتقدمي 
   .  أو تسهيل بعض اإلجراءات اإلدارية ، يد الدعم واملساعدة أو لتوفري فرص العمل للعاطلني

ية لتمويل محالهتم االنتخابية سواء كما يظهر هذا النوع من الفساد تورط سياسيني يف احلصول على مبالغ مال 
   .  أو من بعض أصحاب املال ، ، ومن الشركات الكربى3من بعض األطراف الدولية 

وقد أيخذ الفساد السياسي صورا أخرى للفساد، تتعلق بتهريب العملة واآلاثر من قبل البعثات الدبلوماسية، أو   
   .  شركات خاصة تقدم هلم عموالت ورشوة ابملقابلتوسط هذه البعثات يف احلصول على مشاريع معينة ل

واملخالفة للقواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري  ويتمثل مبجمل االحنرافات املالية:  الفساد املايل.1.1
تلف خملضرييب و واالختالس والتهرب ا ابلرشاوىمظاهره لدولة وخمالفة تعليمات أجهزة الرقابة املالية وتتجسد  واملايل

   .  4التجاوزات يف التعيينات واملراكز الوظيفية

مكاسب أو منافع خاصة ابملخالفة  السلطة احلكومية للحصول على إساءة استعمال"به  ويقصد: اإلداريالفساد  .1.1
 إىلومن منطقة  ، خروخيتلف الفساد اإلداري من بلد أل . " 5ملا تنص عليه القواعد أو القوانني أو التشريعات أو اللوائح

لكنه عادة ما يشمل الرشوة، االختالس، الغدر، النهب، االبتزاز وميكنه أن يسهل عملية حدوث فساد آخر  ، أخرى
حيث يتم التغاضي من جانب املوظف احلكومي على بعض القضااي فتربز جرائم هتريب املخدرات والتهرب الضرييب، 

   .  تبيض األموال وغريها

بعمليات البيع والشراء من خالل التحايل على القانون، وعدم احرتام مواصفات أنه مرتبط   :التجاريد الفسا  .3.1
السعر، واملعايري الدولية، والتالعب يف مكوانته، والغش يف العالمات التجارية خلداع املستهلكني، وما أكثر السلع املزيفة 

معروفة، وقد يصل األمر إىل بيع مواد غذائية ال تصلح الستهالك  املطروحة يف أسواقنا على أهنا عالمات عاملية أصلية
   .  البشر

                                                           

 38،،ص  2112أمحد مصطفى حممد سعيد، اآلاثر االقتصادية للفساد اإلداري، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية، ، 1 
 13، ص 2111، 21حساين رقية ، الفساد االقتصادي أبعاده وانعكاساته على النمو، جملة  العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد  2 
 2118مليون دوالر  من القذايف لتمويل محلته االنتخابية سنة  91ئيس الفرنسي ساركوزي ابحلصول على اهتام الر  3 

 :للدولة، وللمزيد من املعلومات أنظراملوقع يف الشركات اململوكة واإلداري يف احلد من الفساد املايل عباس محيد التميمي، آليات احلوكمة ودورها 4 

www.  acc4arab.  com 

 11دي عبد العظيم، مرجع سابق، ص مح 5 
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أو  اجلوار،احلدود الوطنية إىل دول  الواسع عربوقد يصل الفساد التجاري إىل هتريب السلع ذات االستهالك  
الكحول  خدرات،املجلب سلع من هذه الدول وإدخاهلا إىل الرتاب الوطين، رغم خطورهتا على صحة املواطنني مثل 

   .  والسجائر
 وهنا ميكن التميز بني: :1الفساد حسب درجته. 4

يف فرتة معينة ال تتميز  أو الطارئ الذي قد حيدث من طرف موظف عمومي بصفة عرضية الفساد العرضي:  .4.2
   .  ابالستمرارية والدوام

لة، أو مؤسسة بعينها من مؤسساهتا دون الدو  وهو الفساد الذي يصيب قطاعا من قطاعاتالفساد املؤسسي:  .4.2
   .  غريها من املؤسسات، ومثال ذلك وجود بعض املوظفني الفاسدين يف قطاعي اجلمارك والضرائب

: أو املمتد وذلك حني ينتشر ويتوسع جماله فيصبح ظاهرة  متغلغلة يف كل القطاعات واملؤسسات الفساد املنظم .4.2
على املؤسسات وسلوك األفراد على كافة مستوايت النظام السياسي واالقتصادي االقتصادية، وهذا الفساد يؤثر 

 واالجتماعي وله مالمح متيزه عن غريه من خالل ما يلي:
 متجسد يف بيئات ثقافية واجتماعية معينة؛ 

 مييل إىل أن يكون احتكاراي؛ 

 يصعب جتنبه 

 :وهنا ميكن التمييز بني :حسب طبيعة العالقة بني طرفيه .5
 الذي يكون فيه الطرف املستهلك جمربا على دفع الرشوة للحصول على اخلدمة أو السلعة اليتالفساد اإلجباري:  .1.5

   .  يريدها، أو املعاملة اليت يطلبها، أو الوثيقة اليت يريد استخراجها، أو املنفعة اليت يريد احلصول عليها
لطرف الراغب يف املعاملة إىل الطرف املسؤول عنها عمولة" يكون هناك تواطؤ بني طريف العملية على أن يدفع ا.1.5

رشوة" مقابل تسهيل اإلجراءات، أو ختفيض يف الرسوم والضرائب، وهذا ما يكبد اخلزينة العمومية خسارة يف إيراداهتا 
ة لطريف مقابل حصول الطرف الفاسد على مبلغ مايل غري مستحق، ويعتمد العائد من هذه الصفقة على القوة التفاوضي

   .   2العالقة
 :إىل ينقسم: 3الفساد حسب عدد األفراد املشاركني فيه. 6

 للمتلكات العامة حتقيقا ألغراضه الشخصية؛يتمثل يف استغالل الشخص : فساد ذايت.1.6

                                                           

 التحليل يف املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن خترج ، مذكرة -سبل الوقاية والعالج –نور الدين بكاي، أاثر الفساد االقتصادي على االقتصاد الوطين   1

 11، ص 2112/2113، 13، جامعة اجلزائر االقتصادي
لية الفساد والنمو االقتصادي ، دراسة تطبيقية على الدول النامية، مذكرة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية أمساء عزت  حممد عزت  حممد كمال،  إشكا 2 

 18ص ، 2111والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

مذكرة ماجستري ، كلية التجارة ، جامعة عني ريهام عبد النعيم عبيد أمحد، أثر اجلرائم االقتصادية على النمو االقتصادي مع الرتكيز على جرائم الفساد املايل،  3 
 93، ص 2118مشس، مصر، 
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، راغب يف معاملة مسؤول عن املعاملة، طالب )راشي ومرتشي (: يشرتك فيه أكثر من شخص فساد ثنائي  .1.6
   .  وهو أكثر أنواع الفساد انتشارا يف العامل ، اخل  .    .  مقدم عمولةعمولة، 

   .  وأحياان أكثر من مؤسسة، ويكون غي جمال الصفقات الكربى ، يشرتك فيه أكثر من شخصني فساد مجاعي: .1.6
ة املنافسة يف عمليات ميكن الرتكيز يف هذا النوع من الفساد على درج :الفساد حسب درجة املنافسة يف املعامالت .7

 إىل: وينقسمالتعاقد 
حيث تغيب الشفافية،  ، يرتبط أساسا ابلفساد الصغري ويظهر بشكل جلي يف الدول النامية الفساد التنافسي:.1.7

   .  1والتطبيق الصارم للقانون، وفعالية اجلهاز القضائي، فيصبح الفساد ابتزازا معمما ميارسه املسؤولون احلكوميون
: سواء تعلق األمر مبؤسسات أو أحزاب تسعى للحصول على موارد مالية مستخدمة يف فساد أشخاص معنويني. 1.7

   .  ذلك الفساد لبلوغ مبتغاها
ولذلك جند أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر قد نص على أحكام خاصة ابلفساد ابلنسبة للشخص 

  .  املعنوي
 الفساد مسببات :رابعا

بال شك هناك أسباب كثرية تدفع  األشخاص الطبيعية أو املعنوية إىل االحنراف والقيام أبعمال تندرج حتت  
على الدخول يف عمليات فساد؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من  تدفع  الفرداليت  هذه األسباب ما هيفطائلة الفساد، 
  خالل ما يلي:

 يلي: وميكن إرجاعها إىل ما :2األسباب العامة.1
غياب دولة املؤسسات وابلتايل غياب سلطة القانون وضعف املمارسة الدميقراطية داخل الدولة مما يساهم يف   .1.1

ينعكس ذلك على أداء جهاز القضاء وفعاليته، فعدم استقاللية القضاء جتعله ميارس عمله حتت تفشي مظاهر الفساد 
على اجلميع، وهذا ما يؤدي إىل عدم املساواة والظلم  قالقانون املطبالضغط وبشكل غري عادل وابنتقائية بعيد عن سلطة 

 بني أفراد اجملتمع؛
وخباصة يف  ، االنتقال الفجائي من نظام اقتصادي موجه إىل نظام اقتصاد السوق، يعتمد قيودا اىل نظام مفتوح  .1.1

 عار رمزية نتيجة التواطؤ من عدة أطراف؛مرحلة اخلوصصة حيث حتول األصول العامة للمؤسسات إىل أفراد معينني وأبس
التسامح مع املمارسات الفاسدة إىل حد أن بعض الدول ختصم العموالت املدفوعة خارج البلد من ضريبة  .1.1

 املؤسسات الدافعة هلا من أجل احلصول على الصفقات؛
وغموض التشريعات  ، عسفيةاإلجراءات املعقدة للحصول  على الواثئق والرتاخيص وغريها من األعمال الت.3.1

 والتنظيمات؛

                                                           

 19ص  مرجع سابق، أمساء عزت حممد عزت حممد كمال، 1 
 91، ص 2111فارس رشيد البيايت، الفساد املايل واإلداري يف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، الطبعة األوىل، دار آبلة للنشر والتوزيع، األردن،  2 
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 عدم التوازن بني السلطات  التنفيذية والتشريعية واالقتصادية يف للبلد؛ .5.1
 ؛  عدم فعالية اجلهاز القضائي والتطبيق الصارم للقانون مما يشجع على التهرب من العقاب.6.1
 غياب الشفافية والوضوح يف إبرام الصفقات؛ .7.1
 السياسية يف مواجهة الفساد؛ دةاإلراغياب  .1.1
 ؛  ضعف دور األحزاب السياسية وتورط بعضها يف حاالت فساد .1.1

وما ان تصبح داخل  ، انتشار ظاهرة التجارة االلكرتونية، حيث تتميز حبركة كبرية لرؤوس األموال وبسرعة فائقة.1..1
   .  حجم جرائم الفسادالقطاع املصريف فانه ميكن حتويلها، مما يصعب عملية اقتناء أثر 

تفسريا دقيقا مما يتيح املتعارضة   تتطلب القوانني :  القوانني واللوائح غري الواضحة واملعقدة وسرعة تواتر تغيريها .1
حازة ختدم من اختاذهم لقرارات عشوائية مث يزيد من خماطرللمسئولني سلطة أكرب لالعتماد على تقديرهم الشخصي ومن 

ن من العسري على رواد األعمال االلتزام هبذه القوانني القوانني أمرا ال ميكن التنبؤ به يكو  يصبح إصدارأغراضهم، وعندما 
قراراهتم ل وهكذا يصبح الفساد وسيلة قرارات لاللتفاف حول عدم كفاءة املسئولني، وميكنهم من اختاذ التزاما كامال،

   .  1العشوائية املفتقرة للعدالة

ها احلكومية وضعف العالقة بينية قنوات التأثري الرمسية على قرارات األجهزة اإلدارية إن حمدود:  :األسباب السياسية.1
 الوطين الشامل، ومحاية املفسدين و سة على حساب احلاحلزبي تالءاالو  اجلمهور، والتعايل وشيوع وبني

ت الفساد وظهور ممارسات منحرفة ختل  بروز حاال ببالتساهل يف حماسبتهم، وغياب األنظمة الرقابية، من شأنه أن يس
 يعمم على الدول  إذا كان هذا الكالم ينطبق على غالبية الدول النامية فهل للمجتمع العامةواملصاحل ابألهداف 

 يف دول تتعدد فيها إن اإلجابة على ذلك ستكون ابلنفي طبعا ألنه ينطبق قطعا على حاالت عديدة للفساد املتقدمة؟
اجلزائية داخل اجملتمع، كما  تالو الءاالوطنية على  تالءاالو وتتفوق فيها  ،بني اجلمهور و أجهزة الدولةات االتصال قنو 

بعض مظاهر هذه األسباب  إىلابختصار  اإلشارةوميكن    .  2املتقدمة واألكثر تقدماهو احلال يف العديد من الدول 
 :3على النحو التايل

 على الواقع احلايل؛ اانعكاساهتالصراعات اإلقليمية والدولية و  .1.1

غياب النموذج الدميقراطي وسيادة النظم االستبدادية، وتقليص دور الشعوب، مما جعل الصراع على السلطة أيخذ .1.1
 أبعادا خطرية متثلت يف احلروب األهلية، واالنقالابت العسكرية، 

                                                           

، أنظر 2118، ارشادات عملية ملكافحة الفساد، مكافحة الفساد ، التوجه للقطاع اخلاص ، الصادر فيمارس  CIPEز املشروعات الدولية اخلاصة مرك .  1 
 املوقع:

www.  cipe.  org 

يرية العامة لإلحصاء واألحباث ، البنك املركزي أسار فخريعبد اللطيف، أثر األخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص من الفساد اإلداري يف الوظائف احلكومية، املد 2 
 ، أنظر املوقع:2113العراقي 

www.  uluminsania.  net                                                   

 18، مرجع سابق، ص نور الدين بكاي3 

http://www.uluminsania.net/
http://www.uluminsania.net/
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 عدم استقرار احلكومات وكثرة تعاقبها؛ 

  االقتصادية واالجتماعية؛التوجهات اخلاطئة للسياسة 

 تركيز االمتيازات لبعض الفئات دون األخرى؛ 

  توفر احلصانة لبعض كبار املسؤولني واليت تسمح هلم ابإلفالت من احملاسبة ولو مؤقتا من املتابعات اجلزائية ومن
   .  اخلضوع للمساءلة

القيم  ها مع العالقات املادية وضعفيف تداخل العالقات االجتماعية وتشابك تتمثل االجتماعية:األسباب .3.3
 الوظيفية وصراع الثقافات وتطور احلياة االجتماعية، وميكن إرجاع ذلك إىل ما يلي:

 اجلديدة؛ املنتجاتواجلري وراء  ، انتشار الثقافة االستهالكية يف اجملتمع .3.1

 انعدام الوعي االجتماعي ملخاطر الفساد يف اجملتمع؛.5.1

وتغلب املصلحة اخلاصة على مصلحة اجلماعة أو املصاحل اآلنية على املصاحل  واألخالقي،لديين ضعف الوازع ا .6.1
 املستقبلية لألمة؛

   .  التغري االجتماعي الذي يطرأ على تركيبة اجملتمع وأتثرياته وانعكاساته.7.1

للكشف  عن كل مظاهر االحنراف  وعدم وجود آليات للرقابة تتيحها الصحافة احلرة ، عدم فعالية اجملتمع املدين.1.1
   .  الفاسد يف اجملتمع، تتيح فرص لنمو الفساد على نطاق واسع

 الفاسدة يف املنظمات األسباب اهليكلية والتنظيمية واملؤسسية اليت تقف وراء املمارساتتتعدد  األسباب اهليكلية:  .4
 مباشر يف السلوك اإلداري يمية تؤثر بشكل مباشر أو غريوالتنظاحلكومية واخلاصة، وجند أن أغلب هذه األبعاد املؤسسية 

   .  أو التنظيمي حبيث جتعل منه سلوكا منحرفا أو منضبطا
 .ستقراراال ميكن ذكر بعض هذه العوامل كضعف الرقابة، العالقة مع املسئولني يف اإلدارات العليا، البطالة املقنعة، عدمو 

 هزة الدولة ال تتوازن أو تتناسب مع قيم وطموحاتنتج الفساد بوجود هياكل قدمية ألجكما ي
بني اجلهاز املعين وأولئك  خيلق حالة من عدم التوافقاد وال تستجيب ملطالبهم واحتياجاهتم، وهذا من شأنه أن األفر 

وحتقيق اهلياكل القدمية  األفراد، مما جيعلهم يلجئون إىل اعتماد مسالك أخرى تنطوي حتت مفهوم الفساد لتجاوز حمدودية
معمول هبا يف  و  املعين، ومن املالحظ أن مثل هذه احلاالت موجودة اجلهاز لى حساب أهداف ومصاحلعمصاحل ذاتية 

   .  ويتكاثر بسرعة فائقة ية والدول املتقدمة، غري أنه يف الدول النامية يتفاقمكثري من الدول النام

يتمثل ابلقيم والتقاليد والذي تيجة الهنيار النظام القيمي لألفراد الفساد ما هو إال ن ميكن القول أن األسباب القيمية:. 5
   .    .  أبطر قيمية منحرفة أو هشة بعيدة عن القيم املعتمدة يف اجملتمع والعادات االجتماعية املوروثة واستبداهلا

سياسات االقتصادية فال يشكل االقتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد أبشكال متنوعة،: األسباب االقتصادية. 6
والنقدية املرجتلة للدولة، واألزمات االقتصادية بسبب احلروب والكوارث أو سوء التخطيط قد تكون مدخال يشجع 

وهي البطالة، اخنفاض األجور  وعمليا ميكن اإلشارة إىل بعض العوامل اليت تدفع ابجتاه الفساد . الفساد بشىت أنواعه
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قيمة العملة بسبب التضخم، حمدودية فرص االستثمار والتهافت على شراء  تدهوروضعف املرتبات بشكل عام، 
   .  عدم فعالية نظم الرقابة االقتصادية واملالية يف املؤسسات ، دفع الرشاوىو الوظائف 

 :وهناك من حيصرها يف
يف مستوى  أو األسعار احمللية، فيصبح مدخل مرتكب جرمية الفساد  ابملقارنة مبستوى التضخاخنفاض مستوى  

واالختالس، والتهريب، والغش، واالحتيال للحصول على  ، العاجز عن تلبية احتياجاته املعيشية فيلجأ إىل جرائم الرشوة
املال بغرض  إشباع احتياجاته ولكن بطريقة غري مشروعة، فاخنفاض األجور لدى املوظفني العموميني قد يكون مدعاة 

ضطر املوظفون لتقاضي الرشوة لتغطية مصارفهم العائلية نظري خدمات يقدموهنا الرتكاب جرائم الفساد، فغالبا ما ي
   .  1 لغريهم

وعدم توفر مناصب الشغل للفئات الناشطة القادرة على العمل، وحالة الفقر من أهم العوامل كما أن البطالة   
   .  غري مشروعة على مصدر دخل بطريقة االقتصادية اليت تدفع إىل ارتكاب جرائم الفساد للحصول

ويرى بعض الدارسني أن الريع االحتكاري كبري جدا يف االقتصادايت النامية ذات القيود الشديدة  ونفس الشيء  
اقتصاد السوق احلرة بسبب حجم املمتلكات اليت كانت  إىليف االقتصادايت اليت متر مبرحلة انتقال من االقتصاد املخطط 

   .  2سابيد الدولة واملعرضة للنهب أسا
سوء توزيع الدخل وتفاوت مستوايت الدخل بني أفراد اجملتمع، وبروز فئة ذات ثراء فاحش يف مقابل  فئة  إن 

جيعل البعض يربرون ألنفسهم احلصول على الثروة واملال بطرق غري مشروعة ملواجهة هذا الواقع  ، حتت خط الفقر
الفقراء يف ظل تراجع الدولة عن دورها االجتماعي يؤدي اىل انتشار االجتماعي اجملحف " فازدايد الثروة بني األغنياء و 

 "3الفساد بشىت صوره
قد أسهمت عدة عوامل يف انتشاره  مقلقة،النامية أصبح ظاهرة  توال شك أن انتشار الفساد يف اجملتمعا 

 ، نذكر منها:وتوسعه
  اهليكلية وفشلها يف أحيان كثرية دون بلوغ االقتصادية و  اإلصالحاتاختالل التوازانت االجتماعية بسبب سياسات

 األهداف التنموية املسطرة هلا؛

 انتشار الفساد يف األوساط السياسية وكبار املسؤولني ذوي املناصب ذات الصلة ابلصفقات ورخص االسترياد ، 
 القروض البنكية؛ صوتسليم رخص االستثمار، واألوعية العقارية ورخ

 اليت تنتقل من منط اقتصادي  موجه إىل منط اقتصادي مبين على اقتصاد السوق ويف  بروز قيم جديدة يف اجملتمعات
ظروف فجائية وغري منظمة، نتج عنه بروز طبقة اجتماعية استغلت املرحلة االنتقالية  حيث استفادت منها بطرق غري 

   .  مشروعة يف كثري من األحيان، مرتكبة عدة  أفعال فساد

                                                           

 93ص محدي عبد العظيم ، مرجع سابق،  1 
 291املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، النزاهة والشفافية واإلدارة العربية، ص  2 
 99محدي عبد العظيم ، مرجع سابق، ص 3 
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 اآليت: ، ترتب أسباب الفساد يف  القطاع العمومي على النحو71..1فافية الدولية لعام ويف تقرير ملنظمة الش  
 غياب الردع والعقاب؛ 

 الرغبة يف الثراء الشخصي؛ 

 نقص الشفافية؛ 

 نقص القدرة الشرائية؛ 

 الرغبة يف الرتقية الغري شرعية؛ 

 استغالل السلطة من قبل املوظف العمومي؛ 

 ضعف أداء اإلدارة؛ 

 د واضحة ملعايري السلوك؛غياب قواع 

 الضغط املمارس من قبل الوصاية؛ 

وهذا العنصر خيص ابلدرجة األوىل خاصة الدول  أسباب مرتبطة ابجلانب القانوين والتنظيمي واإلداري: .7
 وميكن ارجع ذلك لألسباب التالية:، النامية

 ي للتصدي هلذه الظاهرة؛عدم تكييف النصوص القانونية مع املستجدات املطروحة على املستوى العلم 

   والتنظيمية، تسمح ملرتكيب جرائم الفساد اإلفالت من العقاب؛وجود ثغرات يف النصوص القانونية   

  ،وعدم تطبيقها على اجلميع دون احنياز أو حماابة؛ عدم صرامة القوانني 

 ،عدم فعالية نظام املراقبة واحملاسبة   

 أاثر الفساد  :خامسا
 أو اجتماعية، إداريةسياسية أو  واقتصادية أة وخيمة على مجيع األصعدة واجملاالت سواء كانت سلبي أاثرللفساد  
إال أنه سيكون آلاثره  السلبية انعكاسات وخيمة  على اجملتمع   من ورائه بعض املنحرفني  أمواال طائلة، جينفهو وان 

 ن حصر أهم أاثر الفساد فيما يلي:أكثر بكثري من الفوائد اليت جينيها هؤالء من وراء الفساد، وميك
   :للفساد ةاالقتصادي اآلاثر.1

بشكل رهيب، حيث تشري بعض التقديرات إىل ضخامة حجم الفساد يؤثر الفساد على األداء االقتصادي   
مليار دوالر سنواي على امتداد خريطة العلم مما يوضح نفوذه االقتصادي  ..1حيث حيقق الفاسدون حنو  ، االقتصادي
 ومن أبرز آاثره االقتصادية نذكر ما يلي:، 2والسياسي

                                                           
1  Tranparency Intarnational,Rapport Mondiale Sur La Corruption,2009, Edition Nouveau Monde, Paris, 2009, P450 

 2118القتصاد يف امليزان  االجيابيات والسلبيات، املكتب اجلامعي احلديث، حمي حممد سعد، عوملة  ا 2 
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العامة، خاصة الضرائب والرسوم  اإليراداتخفض  إىليؤدي الفساد  الفساد على اإليرادات العامة: آاثر.1.1
من أجل  والعموالت ملفتشي الضرائب واجلمارك  رشوةدفع ال إىل، حيث يلجأ الكثري من املتعاملني االقتصاديني اجلمركية

أو حىت التهرب الكامل من الدفع، هذا ابإلضافة إىل اإلعفاءات الضريبية  ، احلصول على تسهيالت ضريبية ومجركية
مما يؤدي إىل تكبد اخلزينة العمومية خسارة ضخمة من اإليرادات املالية  .واجلمركية اليت يستفيد منها البعض اآلخر

   .  ت احليوية كاإلسكان والصحة والتعليماملستحقة، مما  يؤثر سلبا على تنمية بعض القطاعا
حيث يفضل املستثمرون األجانب أو  ، يؤثر الفساد سلبا على مناخ  االستثمار الفساد على االستثمار: آاثر .1.1

كما قد   احملليني االستثمار يف األنشطة أو القطاعات اخلدمية بدال من القطاعات اإلنتاجية آلن نسبة الفساد فيها أقل،
يكون الفساد هو الوسيلة الفعالة  للحصول  ، البيئة اليت يتحكم فيها الفساد واليت ال ختضع لقوانني واضحة وشفافة تؤدي

وكذا وهذا ما يؤدي بعزوف املستثمرين اجلادين على استثمار أمواهلم يف مثل هذه الدول،  ، على الصفقات والرتاخيص
تدين كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة  إىلالفساد أيضا  كما يؤديهروب  رؤوس األموال احمللية إىل اخلارج  

 يف البنية التحتية العامة 
يضعف ويعرقل الفساد وترية النمو االقتصادي على املدى املتوسط والبعيد،  الفساد على النمو االقتصادي: آاثر .3.1

فرص السعي وراء احلصول على مزااي اقتصادية دون زايدة  بطرق شىت فهو يضعف االستثمار احمللي واألجنيب عن طريق
مراعاة املصلحة االقتصادية للبلد، كما خيلق جو من عدم الثقة وعلى ختفيض حوافز االستثمار، ذلك أن الرشوة اليت 

ل يعتربها ب ، يدفعها املستثمرون للموظفني العموميني تزيد من تكلفة املشروعات، وهذا ميثل عبئا إضافيا على املشروع
، ألن هذه التكلفة اإلضافية تفسح اجملال أمام منفذي 1احملليالبعض ضريبة ضارة ابالستثمار يتحملها االقتصاد 

   .  املشروعات التالعب ابملواصفات الفنية، وابلتايل تنعكس سلبا على جودة البنية األساسية واخلدمة العامة
تب على الفساد املمتد وانتشاره يف القطاع احلكومي، آاثرا على يرت  :2اإلنفاق احلكوميالفساد على  آاثر.4.1

حتقيق أدىن نفع ممكن من هذا اإلنفاق وليس أقصى نفع ممكن منه، وعليه  مما يؤدي غاىل ، ختصيص النفقات العامة
صوب أوجه  سوء ختصيص ملوارد هذا اجملتمع العامة، ألنه سوف تتجه ، يرتتب على شيوع الفساد وانتشاره يف جمتمع ما

العام من وجهة نظر اجملتمع، ومن مث ستحظى األنشطة املظهرية كاألنشطة الرايضية  اإلنفاقاإلنفاق  اليت ال حتظى أبولوية 
وحنو ذلك إبنفاق سخي ويف مقابل ذلك سيتم إغفال الكثري من األنشطة والقطاعات  اإلعالمواألندية ووسائل 

   .  االقتصادية
عات العامة واملناقصات ستتميز بدرجة عالية من التميز وعليه سيتم استرياد املواد اخلام ومواد كما أن تنفيذ املشرو  

البناء واآلالت من بالد أجنبية معينة يف حني قد ال تكون هذه السلع املستوردة ذات نوعية جيدة أو أبقل األمثان مقارنة 

                                                           

 338، ص 2119عصام عبد الفتاح مطر، الفساد اإلداري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  1 
،  2118لث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى،، املؤمتر العاملي الثا-أنواعه ، أسبابه وآاثره وعالجه -عبد هللا بن حاسي اجلابري، الفساد االقتصادي،  2 
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اهلامة سرتسو على شركات معينة مملوكة ألصحاب النفوذ يف كما أن املناقصات واملشروعات   .بغريها من املصادر املتاحة
 :1االقتصاد تؤدي يف النهاية إىل ىعموما ميكننا القول أن آاثر الفساد  السلبية علالدولة، 

 تدمري االقتصاد الوطين وحتريف السياسات التنموية عن مسارها املرسوم خلدمة النافذين بدال من خدمة الوطن؛ 

 على توفري اخلدمات األساسية لألفراد وخاصة الفقراء منهم؛ إضعاف قدرة الدولة 

 هتريب األموال للخارج على حساب استثمارها يف الداخل؛ 

 اخنفاض يف االستثمارات يف الداخل واخلارج؛ 

 احلق الضرر ابلتنافس االقتصادي املشروع وابلتايل زايدة التكلفة اإلمجالية للمشاريع واخلدمات  .  

  :  سية للفسادالسيا اآلاثر .1

حيث تعطل الدساتري والقوانني واألنظمة، األمر الذي  ، إىل انتشار الفوضى السياسيةإن شيوع الفساد  يؤدي  
يشجع على عدم االلتزام أبحكام القوانني واللوائح، وتصبح لغة القوة وفرض األمر الواقع وسيلة النتزاع احلقوق، وتصبح 

مسة يف النزاعات السياسية وعادة ما تستخدم االعتقاالت ملنع أي ممارسة سياسية لغة العنف هي املعرتف به، واحلا
وعدم االستقرار السياسي والفساد توأمان ال يفرتقان  ، دميقراطية حقيقية، واعتقال من يتوقع النظام فوزهم يف االنتخاابت

دول اليت تعاين من ارتفاع معدالت الفساد وعمليتان متالزمتان، فالدول اليت تعاين عدم االستقرار السياسي هي تلك ال
   .  وخاصة الفساد اإلداري 

ذكر بعضها إبجيـاز  ميكن وخيمة على النطاق السياسي و للفساد أاثرا سلبية  نجليا، أبمما سيق ذكره يتضح لنا  
 كالتايل:

نظام سياسي، ألنه خيلق إن مبدأ الشرعية يعد من أهم مقومات ضمان واستقرار أي  السياسية:فقدان الشرعية .1.1
   .  نوع من الرضا والقبول لدى اجملتمع على نظام احلكم

فانه يضعف الشرعية و اهلياكل األساسية يف الدولة، كما قد يستخدم كوسيلة لشراء الذمم والوالء السياسي  أما الفساد
    .  ات سياسية يف الدولةمما ينقص من مصداقية السلطة وشرعيتها، وهذا ما يؤدي إىل حدوث توتر  ، للنظام
، نظرا تؤدي إىل ضعف املشاركة السياسية إن انعدام الشرعية بسبب أفعال الفساد، ضعف املشاركة السياسية:.1.1

   .  النتخابيةا لتقليص دور األحزاب وإضعاف قوة املعارضة، هذا وابإلضافة إىل عزوف الشعب عن املشاركة يف  العمليات

فانه يؤدي إىل تشويه وإضعاف املناخ  ، عندما يتفشى الفساد يف أي دولةلدميقراطي يف الدولة: إضعاف املناخ ا .3.1
،  للنجاح يف دخول الربملان مثال، وذلك من دالدميقراطي يف اجملتمع، وذلك من خالل شراء أصوات الناخبني ابملال الفاس

   .  واألعمال الغري مشروعة واالستمرار يف ممارسات التصرفات ، أجل كسب احلصانة الربملانية

                                                           

،ص   2111مان ، حمي الدين شعبان توق، احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، منظور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، دار الشروق للنشر والتوزيع، ع 1 
138 
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انتشار الفوضى السياسية، حيث تعطل  إىلانتشار الفساد يؤدي  إن انتشار الفوضى وعدم االستقرار السياسي: .4.1
وتصبح لغة القوة وسيلة النتزاع احلقوق،  ، الذي يشجع على عدم االلتزام ابلقواننيفاألمر  ،ساتري والقوانني والتنظيماتالد

   .  االعتقاالت ملنع أي ممارسة سياسية حقيقية ملعنف هي املعرتف يها،  وعادة ما تستخدوتصبح لغة ا
 :آاثر الفساد على اإلدارة .1

وتدين يف املقابل أخالقيات  ، من بني أاثر الفساد على اإلدارة هو انتشار القيم السلبية داخل اجلهاز اإلداري 
ى كفاءة أداء اجلهاز اإلداري وفعاليته وميكن حصر بعض اآلاثر السلبية الوظيفة العامة، األمر الذي يؤثر مباشرة عل

 :1للفساد على اإلدارة فيما يلي
التخطيط من أهم وظائف اإلدارة العامة يف أي دولة، يعد اآللية  يعتربحتويل عملية التخطيط إىل عملية صورية: .1.3

ميكن من خالهلا حتقيق ذلك، ورغم أمهية التخطيط يف تفعيل اليت من خالهلا ميكن حتديد أهداف اجملتمع والوسائل اليت 
قد جعل من التخطيط عملية صورية يف كثري من األجهزة احلكومية، وابلتايل  اإلدارةأن  فساد  إالدور اجلهاز احلكومي، 

   .  2أضعفت دوره وخاصة يف دول العامل الثالث

ال معىن هلا  إداريةاليت يقع فيها، ألهنا ليست إال جمرد أجهزة  أضحت أجهزة التخطيط مبوظفيها عبئا على الدولوهكذا 
   .  إطالقا
                 إن تغلغل الفساد يف اجلهاز اإلداري للدولة  ميثل أكرب عائق                                                                      احلد من فاعلية نتائج جهود التنظيم اإلداري:.1.3

للحد من فاعلية أي جهود ميكن القيام هبا من أجل حتقيق عملية اإلصالح اإلداري، مادام هناك أشخاص يستطيعون أن 
   .  يقاوموا هذه اجلهود وأن حيققوا يف الوقت نفسه مصاحلهم الشخصية 

د اإلخالل بعملييت التخطيط ال تقتصر آاثر فساد اإلدارة على جمر  االحنراف مبقاصد القرار عن املصلحة العامة:.3.3
يف ذلك ابلتنظيمات اخلاصة غري  والتنظيم، بل األمر يتعدى ذلك إىل االحنراف ابلقرار عن املصلحة العامة مستعينني

هذه اجلماعات متتلك القدرة  ، واليت يطلق عليها مجاعات الضغط ،الرمسية اليت تعمل البعض منها داخل اجلهاز احلكومي
كما أن هلذه اجلماعات   ، ملعلومات الدقيقة عن املشاريع املهمة أو تلك اليت تنوي احلكومة تنفيذهاعلى احلصول على ا

القدرة على بناء شبكة واسعة من العالقات غري الرمسية اليت ميكنها من خالهلا إقناع متخذي القرار مبطالب ورغبات 
       .   3لمصلحة العامةمجاعة الضغط، حىت ولو كانت هذه املطالب غري مشروعة ومناقضة ل

تعطيل وعرقلة عمل األجهزة الرقابية عن  إىلأدى  ، يف القطاع العام الفسادتفشي  إن  إعاقة جهود الرقابة العامة:.4.3
وذلك من خالل عدم تزويدها ابلتقارير املطلوبة عن سري األجهزة احلكومية، لتتمكن من مراقبة أداء  ، القيام مبهامها

                                                           

 19، ص 2113/2118، 11حلاج خلضر ابتنةعاقلي فضيلة، حماضرات يف مقياس قانون مكافحة الفساد، جامعة ا 1 
األمنية، مركز الدراسات  عبد الرمحان أمحد هيجان، الفساد وأثره على اجلهاز احلكومي، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفساد، أكادميية انيف  العربية للعلوم  2 

 12، ص 2113والبحوث، الرايض، 
 18المرجع نفسه، ص  3
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 ، ، بل حىت وان زودت بتقارير، فانه جيعل من تتبع هذه التقارير أمرا روتينيا1إنشائها، مبا حيقق الغاية من ياإلدار اجلهاز 
هي عملية انتشار الفساد بسبب  اإلداريالرقابة يف اجلهاز  دوأكرب مشكلة تواجهها جهو . يساعد على توطني الفساد

 2فسادتورط الكثري من العاملني يف أجهزة الرقابة يف قضااي 
الفاسدة يف املؤسسات وآاثر قيمية سلبية جراء املمارسات  يتحمل اجملتمع كلفة ابهظة :االجتماعية للفساد اثراآل.4

قانونية، فإن هذه  غري مشروعة وغريملمارسات فإذا كانت البيئة االجتماعية توفر مناخا خصبا  احلكومية ونظم األعمال،
على األداء، الكفاءة، النزاهة   بيئة اجتماعية صاحلة بسلوكيات وقيم حتثاملمارسات تنعكس على تعميق الفجوة بني

ية االجتماعأردان استعراض بعض أوجه هذه الكلفة ما  ذاوإواملساواة، وتلك البيئة اليت تشيع فيها مظاهر الفساد وتتعمق، 
 :للفساد فسيطول احلديث غري أنه ميكن حصرها يف مايلي

حيث تصبح الطرق الغري مشروعة املدخل السريع للحصول على احلقوق  :االجتماعي مببدأ العدالة اإلخالل.1.4
   .  داالجتماعية، وهنا ختتفي املعايري املوضوعية ليحل حملها االعتبارات الشخصية واملصاحل املادية املرتبطة ابلفسا

قمة اهلرم االجتماعي نتيجة ما يؤدي الفساد إىل ظهور فئة جديدة يف  :التفاوت الطبقي والصراع االجتماعي .1.4
حصلت عليه من امتيازات غري مشروعة، من خالل ربط عالقات وطيدة مع رجال املال واألعمال، كما تتعمد هذه الفئة 

   .  بني الفقراء واألغنياءتوليد صراع طبقي  إىلالتحكم والسيطرة على ذوي الدخول احملدودة وأكل حقوقهم، ما يؤدي 

يؤدي الفساد إىل التخلي عن القيم واألخالق من أجل احلصول على منافع  :واملبادئ األخالقية اهنيار القيم.3.4
    . مادية غري مشروعة، ومعلوم أن شيوع الفساد األخالقي مهلكة لألمم واحلضارات 

 مكافحة الفساد  وجهود سبل:سادسا
   .  ت ُتشك ِّل حتدايا ال ميكن التغلب عليهان الفساد يعترب يف املاضي ظاهرة متفشية لدرجة أن معاجلتها كادك 

قبل هذا    .  املاضية، تغرياا ملحوظاا وإجيابياا يف الكفاح العاملي ضد الفساد العشريتنيغري أن اجملتمع الدويل شهد خالل 
هناك اليوم     . التغيري اهلائل، مل تكن البلدان راغبة حىت يف البحث أبمر الفساد، وكانت تعتربه مشكلة داخلية ليس إال

العديد من الدول وخاصة  أنورغم  ،خصيصاا ملعاجلة مشكلة الفسادوضعت  واآلليات اليت  االسرتاتيجياتعدد كبري من 
على عاتقها يف مكافحة  امللقاةهذه اهليئة مل تقم ابملسؤولية  أن إالهيئة ملكافحة الفساد  إبنشاء تقام النامية منها، 

   .  لعدم جديتها والفاسدينني يعتقدون ابن هذه اهليئة قامت بدعم الفساد اغلب املوطن إنالفساد بل 
يكتب يشكل هتديداا لالستقرار الوطين والدويل، وابلتايل فإن مكافحته ال ميكن أن أصبح  أاثرهو ومبا أن الفساد  

ت اجلمعية العامة لألمم ر د أقلذلك فق ةونتيج. النجاح املنشود، إال من خالل تضافر كافة اجلهود الوطنية والدولية هلا
شكل تو  .2119ديسمرب 11، وقـد دخلت حيز التنفيذ يف 2113 أكتوبر 31املتحدة، اتفاقية مكافحـة الفساد يف 

                                                           

 21يجان، مرجع سابق، ص عبد الرمحان أمحد ه 1 
كافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، ختصص قانون عام، جامعة مل حاحة عبد العايل، اآلليات القانونية 2 

 111، ص 2112/2113بسكرة، 
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هذه االتفاقية األساس لتعزيز اجلهود الرامية ملكافحة الفساد على املستويني الوطين والدويل وذلك م خالل منع الفساد يف 
   .  اع اخلاصالقطاع العام والقط

هذه مكافحة الفساد تتباين تبعا للبيئة السياسية واالقتصادية اليت أنتجت هذا الفساد ومن املعروف أن  سبلإن  
تؤدي إىل اإلخالص يف العمل وسيادة القانون حيث  أن هذه األخرية  ، النزاهة مبنية على  واآللياتاالسرتاتيجيات 

تقرار يف اجملتمع واحرتام األخالق اليت تكون األساس يف ممارسة الوظيفة بكل أمانة واعتماد الكفاءة وحتقيق األمن واالس
من اجل أن تكون الغاية حتقيق النزاهة ألهنا سالح بوجه اجلرمية اليت هتدد استقرار اجملتمع وتقف عائق أمام تقدمه، 

 :يلتاليكات واهليئات الدولية أو احمللية  سواء على املستوى املنظما مكافحة الفساد  نتناول طرقيف هذا اجلزء سنحاول 
 :اجلهود الدولية يف مكافحة الفساد.1

فلم يعد شأان حمليا داخليا يتعلق بدولة واحدة أو بنظام اقتصادي أو  ، لقد أضحى الفساد مشكلة عابرة للحدود 
خطر هتدد استقرار الدول ية، وأصبح مصدر إزعاج لكل الدول ملا يطرحه من مشاكل و لبل هو ظاهرة دو  ، سياسي معني

وكذا جمتمعات اجملتمع  ، وأمنها، لذلك أمجعت املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية احلكومية وغري احلكومية
 ومن بني هذه اهليئات واملنظمات الدولية جند:، املدين على حماربته ابلتعاون فيما بينها

ظهرت احلاجة  ، مع أزايد واستفحال ظاهرة الفساد ألمم املتحدة:هيئة ا مكافحة الفساد على مستوى جهود.1.1
إىل التعاون الدويل بني كل أعضاء هيئة األمم املتحدة وتضافر جهودها للوصول إىل إطار جامع ميكن من خالله مكافحة 

 كانت من أمهها على هذه الظاهرة، وأمثرت هذه اجلهود بوضع جمموعة من املبادرات والقرارات واالتفاقيات الدولية واليت
وفتحت  2113أكتوبر  31هو اتفاقية هيئة األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف : اإلطالق

 11ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  2113ديسمرب  11و 19ابب التصديق عليها يف مؤمتر مبرييدا ابملكسيك املنعقد بني 
   .  2119ديسمرب 
لتلزم الدول األطراف فيها بضرورة  فصول،مادة مصنفة يف مثانية  81هذه االتفاقية واليت حتتوي على  وقد جاءت 

تشريعاهتا وأجهزهتا اإلدارية واملالية والقضائية، وهتدف أساسا إجراء وتطبيق تدابري وتعديالت واسعة النطاق متس خمتلف 
 إىل:
 الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها؛ 

  ؛  الفسادردع مرتكيب 

 التعاون الدويل بني الدول األطراف يف هذا اجملال؛ 

 أولت أمهية كبرية يف مواجهة الفساد يف القطاع العام و اخلاص على حد سواء؛ 
 ؛  توفري الضماانت مما يسهل عملية الكشف  والتحقيق يف جرائم الفساد 

 محاية الشهود والضحااي واملبلغني واخلرباء؛ 

 والوقاية منه ألموال املهربة إىل اخلارج وغريها من التدابري الرامية للحد من الفسادوضع آليات السرتداد ا 
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وجيب اإلشارة إىل أن هذه االتفاقية قد سبق اعتمادها عدد من الواثئق اليت صدرت عن األمم املتحدة نذكر   
 منها:

  املؤرخ يف  99/91العامة لألمم املتحدة رقم املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني املعتمدة بقرار اجلمعية
 ؛12/12/1933

 والذي أعتمد ابلقرار رقم  ، اعالن  اعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية الدولية
 ؛12/12/1933املؤرخ يف  191/91

 نوفمرب  19املؤرخ يف  29/99دت ابلقرار رقم اتفاقية  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن، واليت اعتم
2111  .   

  وإعادةالقرارين الصادرين بشأن  منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع 
   .   2112ديسمرب  11املؤرخني يف  211/98والقرار رقم  183/93رقم  القرار.تلك األموال

 اد على مستوى املؤسسات واملنظمات الدولية:مكافحة الفس جهود.0.1

تعد هذه املنظمة من أكثر املنظمات الدولية غري احلكومية نشاطا وفعالية يف جمال  :منظمة الشفافية الدولية .1.2.1
واجلداول  واإلحصائيات مكافحة الفساد يف العامل، ومقرها برلني، وهي من أكرب املنظمات يف جمال إعداد الدراسات

صة برتتيب الدول من حيث انتشار الفساد به، وهي تسعى إىل زايدة فرص  مساءلة احلكومات وحماربة الفساد هبا؛، اخلا
 وتر املنظمة أنه ال ميكن مكافحة الفساد إال من خالل:   .  وهي ممثلة يف أغلب دول العامل

 دة الوعي العاملي من خالل فروعها املتواجدة نشر التقارير املتعلقة ابلفساد وفضح اجلهات اليت متارسه سرا وعالنية لزاي
 يف خمتلف الدول؛

  إعداد دراسات ميدانية عن الفساد على مستوى الصحة والرتبية والتعليم والقضاء والشرطة وعقد ندوات ملناقشة ظاهرة
 الفساد وسبل مواجهتها؛

 رادة سياسية قامعة للفسادوضع خطط طويلة املدى لتأسيس هيئة من ذوي االهتمامات ابلشأن العام خللق إ  .   

 ، ومن أهم ما قامت به املنظمة وضع مؤشر مدركات الفساد لقياس مدى تفشي  الفساد يف خمتلف دول العامل 
’ احلكومية املعنية اإلداراتدراسات متنوعة ترصد أراء املستثمرين احملليني واألجانب واملتعاملني مع  إىلويستند هذا املؤشر 

 ، مدى انتشار الفساد والرشوة إىلاملتبعة ودرجة املعاانة  اليت تعرتضهم يف تنفيذها ونظرهتم  اإلجراءاتلني حول واخلرباء احمل
   .  1وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني الصفر و العشرة نقاط

 وهي منظمة معنية:أتسست املنظمة يف مؤمتر برملاين دويل عقد يف كندا،  :املنظمة العاملية للربملانني ضد الفساد  .2.2.1
 بتعزيز مبادئ املساءلة والنزاهة والشفافية؛ 

 التنسيق العاملي  بني خمتلف الربملانني ،  

                                                           

 92، ص 2118ة واملساءلة " أمان:، القدس ، فلسطني، عبري مصلح ، النزاهة والشفافية واملساءلة ، االئتالف من أجل النزاه 1 
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  على مواجهة قضااي الفسادتعمل على تفعيل قدرة الربملانني  .   

 كما تسعى املنظمة إىل حتقيق األهداف التالية:
  وضع دليل للربملانني لكيفية السيطرة على الفساد؛ 

 مادة تدريبية للربملانني على موضوع املوازنة واملراقبة املالية؛توفري  

 1مدونة سلوك للربملانني وقياس أداء الدور الرقايب للربملانني إصدار  .   

خطة ملساعدة الدول يف مواجهة الفساد  1993تبىن البنك الدويل منذ عام  :البنك الدويل وحماربة الفساد .3.2.1
 ة عناصر أساسية هي:وحماصرته، تتضمن ثالث

 تشخيص ظاهرة الفساد وأسبابه، وعواقبها؛ 

 إدخال إصالحات  على أنظمة الدول من النواحي التشريعية واإلدارية واالقتصادية؛ 

  إشراك اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد  .   

 لسابقة إال من خالل إتباع االسرتاتيجيات التالية:كما يرى البنك أنه ال ميكن حتقيق األهداف ا
  ،مساندة حسن  نظام االدارة العامة وتدابري مكافحة الفساد على الصعيد احمللي 

 منع االحتيال والفساد يف املشروعات املمولة من قبل البنك؛ 

 تقدمي العون للدول األعضاء ابخلربات  اذا ما طلبت املساعدة يف حرهبا على الفساد .    
هي منظمة دولية اضطلعت بدور رايدي  من الناحية الدولية يف نطاق مكافحة  :OCEDمنظمة التعاون والتنمية  .1.2.1

 ، وترتكز أهم اجلهود اليت قامت هبا يف اجملاالت التالية:1989الرشوة والفساد منذ عام 
 دالت األعمال الدولية؛االرشوة  يف  تب 

 ملساعدات الفساد يف املشرتايت املمولة اب  .   

 جهود مكافحة الفساد على املستوى اإلقليمي .0

أهم اجناز للدول اإلفريقية حملاربة الفساد هي اتفاقية االحتاد  :اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع ومكافحة الفساد.1.0
   .   2113جويلية  اإلفريقي ملنع ومكافحة الفساد  من طرف روؤساء الدول وحكومات  االحتاد اإلفريقي مبابوتو  يف

ترجع إىل  ، 1983أول اجملهودات العربية  يف مواجهة الفساد كانت سنة  إن :اجلهود العربية ملكافحة الفساد.0.0
دل االتفاقية اليت أقرهتا اتفاقية التعاون العربية واخلربات  واليت أقرهتا اجلامعة العربية، لتعزيز التعاون بني الدول العربية يف تبا

مات واخلربات واملساعدة القضائية يف جمال مكافحة الفساد والرشوة؛وكذا االتفاقية األمنية لدول جملس التعاون لدول املعلو 
ملكافحة اجلرمية بني هذه الدول من خالل تبادل املعلومات واخلربات وتسليم  1999اخلليج العريب اليت أقرت سنة 

    .  اجملرمني

                                                           

 18، ص  2111صاحل حسن كاظم،  اجلهود الدولية الرامية ملنع الفساد ومكافحته، مؤمتر مكافحة الفساد يف العراق، جامعة املنصورة، العراق،  1 
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، حيث عمل يف العديد من اجتماعاته إىل التنبيه دورا كبريا يف التصدي للفسادلية كما لعب جملس وزراء الداخ  
وعقدت يف هذا اجملال عدة ملتقيات علمية متخصصة يف مكافحة الفساد مبختلف   .  إىل أخطار الفساد وآاثره السلبية

   .  أشكاله
 على املستوى احمللي مكافحة الفساد طرق.3

ر النزاهة يف تنمية الضمري الشخصي حيت أن الضمري هو القوة احملركة لإلنسان حنو دوافع تؤث :  تعزيز قيم النزاهة.1.3
وهلذا فان تنمية الضمري األخالقي يكون من خالل السلوك األخالقي والذي يكون ابعثه نفسيا  ،اخلري والبعد عن الشر

ضرورة الواجب  وإدراكالشعور ابملسؤولية  أو اجتماعيا أو سياسيا أو حضاراي أو بسبب سيادة قوة القانون وهذا يتطلب
اهرة الفساد تستلزم ولذلك فان محاية النزاهة مبكوانهتا الرئيسية الشفافية واملساءلة ومكافحة ظ  .  1امللقى على عاتقه

 :إجراءات منها
 ؛  معرفة أسباب املشكلة ومعاجلة أسباهبا 
 ؛تعاون األجهزة احلكومية ومؤسسات اجملتمع 
  ؛األخالقية اليت هلا دور كبري يف بناء ثقافة النزاهةتعزيز القيم 
   ضرورة االستفادة من اخلربات الدولية لتكون عامال فعاال يف مكافحة الفساد  .   

وال نغفل الشفافية اليت تعىن ابلوضوح داخل املؤسسة ويف العالقة بني املواطنني املنتفعني من اخلدمة وعلنية  
اف مبعىن أن الشفافية والوضوح مبا تعنيه من نشر املعلومات والبياانت احلكومية واحلرص على اإلجراءات والغاايت واألهد

تدفقها وعالنية تداوهلا عرب خمتلف وسائل األعالم املرئية واملسموعة واملقروءة يعترب عنصرا رئيسيا يف مكافحة خمتلف 
وقد  ، 2م يف تطويق وحماصرة الفساد واجتثاث جذورهأشكال الفساد وحتقيق التواصل بني املواطنني واملسئولني مبا يسه

أثبتت جتربة العديد من الدول أن التمسك ابلشفافية يقلل من وقوع األزمات االقتصادية ويساعد بدرجة كبرية على 
   .  امعاجلة القضااي عند وقوعها وقبل استفحاهلا واتساع مداه

ن متييز ويتم التصرف مبوضوعية يف إدارة الشأن العام ويف العالقة مع والنزاهة تكون عندما يعامل مجيع أفراد اجملتمع دو 
 إشراك اجملتمع املدين -اإلرادة السياسية (حيث أن أركان النزاهة كما ركزت عليها منظمة الشفافية الدولية هي . اآلخرين

 -وسائل األعالم  -ائية السلطة القض -السلطة التشريعية  -االصطالح املؤسسايت  -تفعيل املؤسسات الرقابية  -
مجيعها أركان مهمة تشكل مكوانت النزاهة وهي جزء ال يتجزأ من اإلصالحات االقتصادية . )3القطاعني العام واخلاص

                                                           

الرتبويون يف القضااي التعليمية والنفسية واالجتماعية /دار الثقافة للنشر  جودت عزة عبد اهلادي وسعيد حسين /تعديل السلوك اإلنساين دليل اإلابء واملرشدين1 
 19-12/ص 2119والتوزيع /عمان /

دور التقنيات احلديثة يف جمال الكشف عن الغش والفساد الورقة مقدمة للقاء العلمي  -سعيد يوسف كالب فيصل عبد العزيز عثمان سامر حممود أبو قرع  2
ص  2113/ 9/ 11-8اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ابلفرتة بني » ة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة مبقر الذي تنظمه اجملموع

8  . 
  . 311ص ،  2119 ، اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة ،  اإلداريجرائم الفساد  ،عصام عبد الفتاح مطر   :ملزيد من املعلومات أنظر3
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واإلدارية إذ كل واحدة منها تكمل األخرى وان اختفاء أو ضعف بعض هذه األركان فإن النظام يصبح عرضة لالهنيار 
 .  1قتصادية واالجتماعية املستدامةوهذا ينعكس على التنمية اال

وال خيفى ابن النزاهة هي منظومة القيم املتعلقة ابلصدق واألمانة واإلخالص واملهنية يف العمل وابلرغم من  
التقارب بني مفهومي الشفافية والنزاهة أال أن الثاين يتصل بقيم أخالقية معنوية بينما يتصل األول بنظم وإجراءات 

لذا فان معاجلة الفساد ال يكون فقط عن طريق  ،الكثري من الكتاب إن الفساد ضعف أخالقي أكدحيث 2عملية
النصوص القانونية ملعاقبة مرتكيب الفساد وإمنا يف اإلجراء الوقائي من خالل تعزيز قيم النزهة وحتمل املسؤولية أبمانة 

   .  وإخالص واحرتام القانون وهذا هو األساس
وعلى ضوء ما مت توضيحه فان اإلرادة السياسية تعد مفتاح مكافحة : اإلرادة السياسية مفتاح مكافحة الفساد.3.2

كان الفساد ال يتجاوز حقل   إذا أنه املرتتبة عليه ولذلك نرى اآلاثرالفساد من خالل استئصال أسبابه ومسبباته وتصفية 
لسياسية قوية قادرة على مواجهة كل ما يعكر صفو اجملتمع وينتهك الفردية البسيطة دل ذلك على إن اإلرادة ا االرتكاب

بل يشرتط أن تقرتن إبصالحات  ،شعارات وعهودجمرد تكون ال وهذه اإلرادة السياسية ال ينبغي أن . احلقوق والواجبات
عزز املساندة سياسية من خالل تطبيق نظام حماسيب صارم وعادل وجمتمعا مدنيا قواي ونظاما قضائيا مستقال وهذا ي

   .  الشعبية وااللتفاف اجلماهريي حول اإلصالحات
من ذلك جند أن يف اإلصالح اإلداري يتوجب إعادة النظر يف منظومة األجور  اإلداري: اإلصالحالنظر يف  إعادة.2.2

ج إىل تكاليف مادية  مع اإلقرار أن هذه اإلصالحات حتتا  ،يزةمم معاملةوالرواتب واملكافآت وان يعامل األكفاء واألمناء 
كبرية كما ال نغفل القول أن إصالح السلطة التشريعية واستصدار القوانني الرادعة للفساد من أولوايت احلد من ارتكاب 

مع أن هذا ال ميكن أن يكون مبعزل عن دور مؤسسات اجملتمع املدين الفعال واملهم وابلدعم اجلماهريي    .  الفساد
ة ضد الفساد ومتكني هذ املؤسسات أيضا من احلصول على املعلومات اليت تكشف املمارسات لإلشراك يف محالت التوعي

   .  غري املسؤولة للسلطة
تساهم اهليئات احلكومية على اختالفها بدور كبري يف : مساهة  مؤسسات الدولة  وأجهزهتا يف مكافحة الفساد.2.4

يف الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية مكافحة الفساد وتشمل هذه املسامهة السلطات الرمسية 
 :وعليها أداء دورها بكل موضوعية وشفافية ونزاهة ولذا سوف نبني أدوار تلك السلطات وكااليت

من الواضح أن مكافحة ظاهرة مبثل هذا االتساع وهذه اخلطورة كظاهرة :  دور الربملان يف مكافحة الفساد .4.4
مسؤولية يشارك فيها املواطنون واملنظمات  أبسره ميكن أن تكون أحادية الطرف بل أهنا مسؤولية اجملتمع الفساد ال

واضحة  إسرتاتيجيةكما أن النجاح يف مكافحة الفساد يتطلب رسم اخل،  . . االجتماعية واحلكومات والقيادات السياسية
ابرة ودأب لتنفيذها فمن املعروف أن أية ظاهرة سلبية تشمل على إجراءات ذات طابع شامل ومتكامل جيري العمل مبث

                                                           

 111ص ، 2118،1شارع املتنيب ط ،مطبعة دانية بغداد  ،الفساد بني الشفافية واالستبداد ،مازن زاير جاسم الالميملزيد من املعلومات أنظر:  1 
2  S.   Arrow smith, J.   linarelli and D.   Wallace, Regulating Public Procurement; National and International 

Perspectives (Kluwer law International 2000 p.  32.   
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وهلذا سوف نبني دور الربملان يف   .  ميكن أن تصبح شديدة اخلطورة عندما يغض النظر عنها أو يتوقف النضال ضدها
 :ذلك وكااليت

اهة واالستقامة وهي تعترب إبمكان الربملاانت أن تضرب املثل األعلى يف النز :  النزاهة واالستقامة لدى الربملانيني.1.4.4
عامال مهما يف تعميم ثقافة مكافحة الفساد ويف حماسبة احلكومة على االنتهاكات اليت ترتكبها وما دامت هذه الربملاانت 
متتلك اإلرادة السياسية فان مبقدورها سن التشريعات الالزمة حملاربة الفساد كما إهنا تستطيع أن تلزم احلكومات ابلشفافية 

وعلى ذلك وحىت ميكن العمل على مكافحة الفساد    .  ز دور منظمات النزاهة الوطنية يف السيطرة على الفسادوتعزي
يكونوا عرضة للمقاضاة واحملاسبة على أقواهلم  وإاليفرتض أن يتمتع هؤالء الربملانيون ابحلصانة ليتمكنوا من أداء أعماهلم 

ن قبل الربملانيون وسيلة أساسية بل هي صمام األمان الذي حيول دون جند أن استخدام احملاسبة م إذ   .  وأفعاهلم
 أداءاستخدام السلطة للفساد واإلفساد، فاالمتيازات الربملانية تنطوي على أمهية كبرية لتفعيل عمل الربملانيني يف تعقب 

 .احلكومة وحماسبتها
ن يضرب الربملانيون املثل األعلى والقدوة احلسنة ومن اجل إن تطبق احلكومة القوانني الرادعة للفساد يفرتض أ.2.1.1

ويلتزمون بقواعد السلوك العام ويعلنوا عن أمواهلم املنقولة وغري املنقولة واملصادر اليت اكتسبوا منها ثرواهتم وميتنعوا عن 
   .  ممارساهتم الفاسدة

الربملان له دور كبري يف إجياد أو تعزيز مبا إن :  األدوات الربملانية يف مكافحة الفساد وضرورة استثمارها.3.4.4
مؤسسات وآليات املسائلة واحملاسبة اجليدة عرب شفافية تطبع العمل العام وعرب بناء نظام النزاهة الوطين حيث أن هلؤالء 
الربملانيون دور أساسي يساهم يف حتقيق مجيع هذه األهداف وذلك يكون من خالل تعزيز قدرة النواب على استثمار 

  :دوات الربملانية يف مكافحة الفساد وهذا يكون من خالل أدوات مهمة منهااأل

 اخلاصة مبكافحة الفساد على مستوى الدولة  - سن تشريعات حملاسبة املسؤولني: من خالل جتميع كل التشريعات
راسيم حىت يتبني للعامل ككل يف منظومة واحدة من قبل جمموعات عمل برملانية تعمل على جتميع هذه القوانني واللوائح وامل

   .  أن الربملان جيتهد يف مكافحة الفساد

 لتحصينها من الفساد وخاصة أن صياغة  - جيب أن يكون للمبادرات التشريعية دور يف صياغة التشريعات
 التشريعات يف الكثري من األحيان مل يتم حتديدها ومت وضعها بشكل غامض يسمح ابلتالعب مما يفرتض العمل على أن

العام وبدون تكلفة من  للرأيتكون الصياغة الفنية للقوانني واضحة وحمكمة ومستندة إىل معايري الشفافية مبعىن أاتحتها 
   .  العام واالستشارات القانونية الرأيخالل نشر األجندة التشريعية على 

 طاء أو املراقبني يف مناقشات جادة إشراك كل األطراف املعنية مبكافحة الفساد سواء العاملني أو املتضررين أو الوس
حول إعداد التشريعات اخلاصة ابلفساد لكي يتم التوصل إىل تشريعات فعالة حتظى بتأييد اجلميع )مواطنني، وسطاء، 

   .  ( ..اخلالعام الرأي
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قبل املوظف  ملا كان الفساد ظاهرة اجتماعية تتمثل يف االستخدام من :  دور السلطة التنفيذية يف حماربة الفساد. 5
ألجهزة السلطة واإلدارة وصالحياته الوظيفية هبدف االغتناء الذايت وبشكل غري مشروع وقد يكون الفساد يف القطاعني 

على سبيل املثال،   .  الفساد يتم بصورة منظمة أصبحالعام واخلاص وغالبا ما حيدث يف القطاعني معا ويف بعض الدول 
ئات واملؤسسات االقتصادية التابعة للدولة خاصة الوظائف القيادية واإلدارية العليا مل أن ما وصل إليه التوظيف يف اهلي

ابالعتماد يف أساليب التوظيف تلك على معايري الكفاءة واخلربة واجلدارة مما انعكس على تقييم املواطنني ألداء  كني
شهد استغالل املناصب الرمسية للثراء اخلاص األجهزة احلكومية وإحساسهم ابنتشار الفساد فيها انهيك على أن الواقع 

ودخول املوظفني الكبار يف قطاعات األعمال اخلاصة من خالل استغالل مواقعهم اإلدارية يف منو أعماهلم التجارية 
املوظف قادرا على خرق سرية البنوك وسحب األموال يف أي وقت  أصبحوالصناعية واملالية مع جتاوزات يف القوانني حبيث 

   .  1ء خاصة يف ظل األزماتيشا
لذلك فاإلصالح اإلداري من الضرورايت ملكافحة الفساد من خالل احلد من صالحيات وتعسف كبار   

املوظفني إذ أن املركزية املفرطة تشكل بيئة للفساد والالمركزية توسع من نطاق الفساد لذا جيب العمل على تشكيل 
يصاهلا إىل مستحقيها بنزاهة كما يتوجب من ذلك مركز قوي يؤدي دوره منظومة متكاملة من اخلدمات احلكومية وإ

الفعال يف صناعة القرارات االقتصادية والسياسية وتنسيقها، كما أن أعداد الكوادر وأتهيلها يساعد على أداء مهامها 
   .  بكل نزاهة وكفاءة

فيذية جند ضرورة العمل ابحلكومات مكافحة الفساد من قبل السلطة التن إسرتاتيجيةويف سياق التحدث عن  
حيث يسمح إبدخال  ،2اإللكرتونية إذ أن تشكيل مثل هذه احلكومات يساهم يف عدم منح فرصة ألية حماوالت للفساد

املعامالت اليت هتم املواطنني إىل شبكة املعلومات العاملية وهذا يزيل تلقائيا أي أتخري يف إجناز اخلدمات اليت هتم األفراد 
إىل أهنا تساهم يف إزالة األعباء اإلدارية عن كاهل اجلهاز احلكومي مما يعزز من تعزيز الوعي املعلومايت بني فئات  إضافة

مسامهة أخرى يف تطوير العمل الرقايب ابجلهاز ليواكب التطور التكنولوجي يف تنفيذ  اإلسرتاتيجيةاجملتمع كما أن هلذه 
    .  3طلوبة يف الوقت املناسب مما يبعدان عن الروتني اإلداري املعقداألعمال احلكومية كما يوفر البياانت امل

العقاب مبرتكيب جرائم  إلنزالكانت املالحقة اجلنائية هي الوسيلة احملققة   إذا:  استقالل القضاء ومكافحة لفساد.5
إلنفاذ ال يتحقق إال بقيام قضاء الفساد وتوفري الردع العام واخلاص إبنفاذ التشريعات اجلنائية هبدف مناهضته فان هذا ا

عادل نزيه تتوفر ألجهزته كافة اإلمكاانت البشرية واملادية ميارس دوره بصدق وفعالية وأمانة ملواجهة الفاسدين، وان 
استقالل القضاء يقصد به عدم تدخل السلطتني التشريعية والتنفيذية يف أعماله إذ أن االستقالل يعين عدم اخلضوع إال 

القضاء يف سبيل إقرار احلق والعدل خاضعا ملا مييله عليه القانون وضمري القاضي  قانون حبيث يكون عملهلسلطة ال
إال أن استقالل السلطة القضائية ال يلغي عالقتها بغريها من السلطات سيما أن السلطة التشريعية متارس   .  والقتناعه

                                                           

 329ص  2119عصام عبد الفتاح مطر جرائم الفساد اإلداري دار اجلامعة اجلديدة  1 
 1ص  2118احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق دار اجلامعة اجلديدة  -عصام عبد الفتاح مطر 2 
 .  118ص  -2113تصادية يف الدول العربية جامعة انيف للعلوم األمنية سيد شورجبي عبد املوىل مواجهة اجلرائم االق 3 
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كما أن السلطة التنفيذية متارس دورا هاما أيضا مبا خيتص دورا مهما يف تنظيم القضاء من خالل إصدار التشريعات  
إال أن ما تقدم ال يلغي وجوب توفر مقومات أجهزة القضاء املختصة  .ابلشؤون اإلدارية ألعضاء اهليئات القضائية

  :ابلفساد وهي

 ملتحدة ملكافحة الفساد وهذا ما املشروع املنقح التفاقية األمم ا نزاهة القضاء ورجال النيابة العامة واليت مت أتكيدها يف
مكرر ولذلك يلزم التشدد يف اختيار القضاة ورجال النيابة العامة ابتصافهم بكرم األخالق  9مت أتكيده يف نص املادة 

    .  ومحيد الصفات ال خيضع إال لضمريه وللقانون

 مشددا يف جرائم الفساد  طرفالعامة رجل النيابة ا تدابري تشريعية جتعل من صفة القاضي أو ةضرورة أن تتخذ الدول
والسيما جرائم الرشوة لغرض مواجهة احملاوالت املتواصلة جلماعات اجلرمية املنظمة إلفساد بعض ضعاف النفوس من 

   .  القائمني على تطبيق القانون

ر الذي ولذلك يتبني لنا أن أسباب الفساد القضائي يتجسد يف عدم تعيني القضاة على أساس اجلدارة األم 
يؤدي إىل اختيار قضاة مرتشني حيث يوصي تقرير الفساد العاملي أن تكون التعيينات القضائية مستقلة وعلى أساس 

كما أن لضعف املرتبات جعل األفراد عرضة للرشوة كما ال نغفل عمليات عزل    .  اجلدارة وابلتشاور مع اجملتمع املدين
عمليات العزل والنقل للقضاة لذا وجوب أن تكون تعيينات  تسييسن تؤدي إىل القضاة الغري عادلة بتهمة الفساد ميكن أ

السلطة القضائية مستقلة على أساس اجلدارة وابلتشاور مع اجملتمع املدين وهذا ما أشار إليه تقرير الفساد العاملي لعام 
تقلة مكلفة ابلتحقيق يف هيئة مس وإنشاءكما يشرتط أن تتوافر للقضاة حصانة حمدودة متعلقة أبعماهلم   2118

   .  الشكاوى اليت تقدم ضدهم
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 كمدخل حملاربة الفساد  أخالقيات العمل الثاين: احملور
 إىل ابلنظر وذلك ، االقتصادية، العلوم جمال يف والباحثني الدارسني اهتمام حمل أخالقيات العمل أصبح موضوع 

 األخالقية للمعايري لطبيعة  نظرا عامة، بصفة األعمال له تتعرض الذي والنقد ، املنتشرة األخالقيةالفضائح  حجم

 املنظمات هلا تتعرض اليت ونظرا للكم اهلائل من الضغوطات واألخالق، الشفافية عن البعد كل بعيدة هي واليت املعتمدة،

 ظاهرة اخلصخصة، انتشار وخاصة بعد  ألعمالا جمال عن وتراجعها الدولة وانسحاب جهة، من املدين من طرف اجملتمع

 (واحملليةواإلقليمية  العاملية واملنظمات احلكومات الهتمام األساسي احملور يشكل أصبح  العمل خالقياتأ موضوع فإن

 .  )املثال سبيل على العاملية، الشفافية منظمة
 األجهزة تزايدت كما العاملية، ملعاهدوا اجلامعات يف تدرس مستقلة دراسية مادة املوضوع هذا أصبح ولذلك  

 وهدفها، نوعها كان مهما املنظمات كل يف واألعمال املهنة أخالقيات وتطوير األخالقي الفساد ملكافحة املتخصصة

 وقواعد Busines Ethics Ethics of management , مثل الشأن هذا يف جديدة مفاهيم وظهرت أصداء وتعالت

 وحدها املتحدة الوالايت ففي العالقة، ذات املفاهيم من وغريها العامة الوظيفة وأخالقيات املهنة وآداب وأخالقيات

 .  1املهنة أبخالقيات متعلق دراسي مقرر 500من أكثر يوجد

 -املفهوم، األمهية واخلصائص-أخالقيات العملو  األخالقأوال:

اليت  استقطبت  أقالم العديد  ، ملواضيع اهلامةمن ا ، على الرغم من تشعبه ، يعد موضوع األخالق:مفهوم األخالق. 1
بل يف كونه  فحسب،ال تكمن يف حمتوى القيم اليت يتضمنها  إن قيمته هبذا املعىن .  على السواء من املفكرين والفالسفة

 ، ويتحدد دور األخالق يفالسلوك الفكري والعملي لإلنسان -يف كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري -يساير ويوجه
  .  القواعد العامة للسلوك واملعامالتعلى تنوعها وترسي  حرصها على تنظيم احلياة البشرية

واليت تعين   )Ethos(يواننيةال الكلمة إىل ) Ethics (ويعود لفظ كلمة األخالق ، )خلق(جاء من  األخالق لغة تعريف
 وأخالق ميق من املصطلحات من عدد مع يميمفاه اشتباك األمر حقيقة يف وهيصفات، لا أو أو السلوكالعادات 

 .  2وتقاليد وأعراف
 هذا ملحي ثيح ،السلوك وقواعد ةياألدب املبادئ "Ethics"" بلفظ عينيف Oxford"" أكسفورد قاموس أما  

 أو األخالق وعمق مضمون ،الثاين املعىن أما Science of moral واألدب األخالق علم :األول املعىن ينيمعن اللفظ

 .   Moral soundness األدب

 الراغب قوليو  ةءواملرو  الطبع ة،يوالسج اخللق أبنه طياحمل القاموس يف اتياألخالق لفظ ورد فقد ةيالعرب اللغة ويف 

 " 1 واحد شيء األصل يف اخللق "األصفهاين

                                                           
 44ص ،  2000القاهرة،  اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة متغري، عامل يف اإلدارة أخالق عبود، جنم.1
 كلية املقاصد، جامعة األعمال، رسالة دكتوراه، إدارة )،"مقارنة تطبيقية نظرية رسة ا د –إسالمي منظور من األخالقية القيادة  "الكبري، حممد هللا عبد أمحد2 

 5ص’ 4042،  اإلسالمية، رسة ا الد
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ي ابطين، جانب نفس ، حالة نفسية ترتجم ابألفعال، أي أن األخالق هلا جانبان هي :اصطالحا األخالقتعريف 
 .  الفعل املرتجم هلذه الطباع ووالسلوك ه ، ، فالسجااي هي الطباعوجانب سلوكي ظاهري

 تقدمي حاولوا املوضوع هلذا والدارسني املتخصصني من العديد فإن ألخالق،ل ودقيق حمدد تعريف هناك ليس أنه مع

 :كاآليت وهي األساسي، ومدلوله صطلحامل هذا فهم على تساعد اليتو  حصرها يصعب لألخالق التعريفات من العديد

أو اجملموعة  من   الفرد سلوكاليت هتيمن على  واملبادئ  املعايري أبهنا" ( Robbins& Decenzo) وديسينزو روبنز عرفها
 أهم أن أساس على ،"والشر اخلري علمب كما عرف أيضا "  ، "العادات علم "أبنه األخالق علم عرف من هناكو  ،األفراد"

 وضع هي األخالق وظيفة أن اآلخر البعض ويرى بينهما، والتفريق والشر اخلري من كل معىن حتديد هو منه تفاديس ما

 .  اإلنساين السلوك قوانني
 على واحملافظةاجملتمع  تكوين يف ضرورية فهي هلذا طويل، اترخيي تطور نتاج هي ،جمتمع كل يف األخالق إن 

 وخرباته، جملتمع واتريخ الدينية املعتقدات يف 2 جمتمع كل أخالقيات مصادر حصر وميكن االجتماعية، وحياته استقراره

 .  التعليمية العملية وخربة املرجعية واجلماعات والعائلة والعشرية والقبيلة الوطنية، وثقافته وتقاليده

 ما وهذا سيئ، هو وما هو جيد، ما أي والرذيلة، الفضيلة بني التمييز يف طلقاتنم البعض لدى األخالق متثل كما

 فإنين جاري سرق إذا" الشهرية عبارته خالل منو ، (J.  Dewey)يقول  كما  Idéal Ethics)  (املثالية ابألخالق نسميه

 ينتهجه ما إىل تستند معينة اجتماعية تيالضتف فهي نسبية، مسألة اآلخر البعض لدى متثل منافإ وابملقابل، "أيضا سارق

 التعبري ميثلها اليت النسبية األخالق هي وتلك معينة، وظروف فرتة خالل سلوكيات من جملتمعا يف األفراد يستهجنه وما

 .  "كالرومان فتصرف روسيا يف كنت إذا" الشائع
 يف مسبقة خلفية هناأل فقط ليس ،العمل ألخالقيات القوي األساس متثل اجملتمع أخالقيات فإن هذا، كل ومع 

 ال اإلدارة أن ذلك إىل أضف األعمال، إدارة أخالقيات تكوين يف ومصادر املديرون منهم أييت الذين جملتمعا أفراد تكوين
 اإلدارة قرارات ضمن األخالقية ومعايريها األخرية هذه قيم أخذ من البد ومتفاعلة، حية بيئة ضمن بل الفراغ، يف تعمل

 .  معها) اجلمهور( ارجياخل احمليط وتعاون تعاطف يف الكايف القدر لضمان املختلفة وأنشطتها
 مدونة أول ظهرت حيث األخالقيات، مبوضوع اهتم من أول األمريكية هي املؤسسات :مفهوم أخالقيات العمل. 3

 إىل بعد فيما األعمال أبخالقيات االهتمام امتد وقد ، 1913 سنة PENNEY ة  مؤسس مستوى على لألخالقيات

 أبدبيات املهتمة جملالتوا املقاالت تزايدت كما األخالقية املواثيق عدد تضاعف حيث العشرين، القرن من اخلمسينيات

 .  العمل يف األخالقيات

 التجارة، ألخالقيات مقياس هارفرد جامعة خصصت أتسيسها، بعد ومباشرة أخرى، جهة ومن 

 ويف يرون،واملد املسريون يواجهها اليت األخالقية واملشاكل املعضالت حل يف املقياس هذا مضمون ومتث ل

                                                                                                                                                                                                 

 ةيكل املقاصد، جامعة األعمال، إدارةرسالة دكتوراه،  )،"مقارنة ةيقيتطب ةينظر  رسة ا د –إسالمي منظور من ةياألخالق لقيادة ا "،ريالكب حممد هللا عبد أمحد .1 
 5ص’ 4042 ، ة،ياإلسالم رسة ا الد

2. Thomas Donald Son,valves in tension: Etics away frome, HBR, vol (74), n° (5), P: 52. 



علي علوم اقتصادية                    األستاذ سنوسي جذع أخالقيات العمل         سنة ثانيةو فسادالمحاضرات في مقياس                                      

 

39 
 

  .  1الكاثوليكيني واملسريين البنوك لعمال األخالقي للبحث مركز بفتح املسيحيني بعض قام نيويورك، بورصة

 اجلمعيات من العديد مستوى على وتفكري اهتمام حمل العمال أخالقيات موضوع أصبح فقد ،فرنسا يف أما 

 سنة O.   Gélinier ع، وقد قام املوضو  حول وامللتقيات املنشورات تضاعفت حيث ، 1960 سنة   من ابتداء واملؤلفني

 املؤشرات ووضعت لالستشارات، مكاتب) عدة أتسست كما األعمال، أخالقيات حول كتاب أول بتأليف ، 1991

 .  املؤسسات مستوى على األخالقية ةواحلصيل التدقيق وعمليات األخالقية
 تعريف أخالقيات العمل  .  2
هي عبارة عن قيمة ف (éthique de travail) وابلفرنسية(  work ethics) ات العمل ابالجنليزيةأخالقيتعين كلمة   

كما أهنا تعرب عن اإلميان بفائدة العمل األخالقية، وعلى قدرته على تعزيز الشخصية   ، تعتمد على العمل اجلاد واالجتهاد
مبنح املوظفني الذين ميتلكون   حيث ، ء مهارات جديدةومن أمثلة أخالقيات العمل  املصداقية، والقدرة على السعي ورا

اد  أبن كما ميكن التعبري عن أخالقيات العمل على أهنا االعتق  ، أخالقيات عمل عالية مناصب أعلى، ومسؤوليات أكرب
 .  العمل هو عمل أخالقي حبت

 الشأن، هذا يف باحثنيوال املختصني أن إال ،العمل ألخالقيات وكاف دقيق تعريف وجود عدم من بالرغمف 

    Decenzo)  (Robbins and عرف فقد ،املصطلح هذا مدلول فهم يف تساهم قد اليت التعريفات بعض تقدمي حاولوا

 فإن وابلتايل اخلاطئ، والسلوك الصحيح السلوك هو ما حتدد اليت واملبادئ القواعد جمموعة "هنا أ على األخالق

  .  "اإلداري السلوك على هتيمن اليت واملعايري بادئامل من جمموعة هي األعمال أخالقيات
(Ivacevitch) أما  

2
 تزداد أمهيتها وإن القرار، صنع يف للمديرين توجيهية خطوطا متثل العمل أخالقيات أن فريى 

 .  املدير ذلك أخالقيات ازدادت كلما اآلخرين يف أتثريا أكثر املدير نشاط كان فكلما القرار، ونتائج آاثر مع ابلتناسب
 األخالقي للخيار املنهجية الدراسة أهنا على (P.  W.  Van Valock)عن األعمال أخالقيات تعرف أخرى، جهة ومن

 .  جيد هو ما اختيار خالله من يتم الذي

أو  )املوظف (كما تعرف أخالقيات العمل على أهنا" جمموعة الصفات السلوكية املشروعة اليت يتسم هبا الشخص
احملققة للخري املانعة للشر، املناصرة للحق واملناهضة  ، ، واليت هلا أتثري واضح على السلوك العام واخلاص)العامل(

اجملتمع، ضمن قواعد ومعايري شرعية حمددة حتكم هذا  والطغيان يف مالداعمة للعدل واإلحسان، والرافضة للظل ، للباطل
 .  "3السلوك

الصفات احلسنة اليت البد من توافرها يف صاحب املهنة ليؤدي عمله كما عرفت أيضا على أهنا" جمموعة من  
 .  "4على الوجه األمثل

                                                           
1 Jerome Ballet et Françoise de Bry, l’entreprise et l’éthique, éditions du Seuil, 2011, P: 24. 
2 . J.M. Ivncevitch, Management: Principales function, Richrd Dirwin, Inc, P: 655 

 23، ص 2.13. أمحد بن داود املزجاجي األشعري، الوجيز يف أخالقيات العمل، جدة ، خوارزم العملية للنشر والتوزيع، 3 
 33، ص 2111، مكة املكرمة، االدارة للثقافة والنشر،  )ضرورة تنموية ومصلحة شرعية(سعيد بن انصر الغامدي، أخالقيات العمل .4 
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 االختيارات أما ويعاجل يدرس الذي العلم ذلك هي اإلدارة يف األخالق أن يرى  (P.  F.  Drucher)أما  
 املنهجي الطابع إلضفاء املوضوعي عدالب هذا أمهية ورغم  ،1األهداف إىل املؤدية الرسائل بني القيم أساس على العقالنية

 يف يتمثل األول االعرتاض أن حيث االعرتاضات، من للحد إليه احلاجة أمس يف هي اليت األخالقيات على العلمي
 أما املادية، االعتبارات مراعاة يف األساسية مسؤوليتهم من حتد األخالقيات أن يعتربون الذين األعمال رجال موقف

 .  العلوم جمال ضمن األخالقيات إدماج يرفضون الباحثني من الكثري أن يف فيتمثل الثاين االعرتاض
 تعترب األخالقيات، جمال يف ومهمة متوازنة إجيابية رؤية لتطور اجملال يفسح أن ميكن االجتاه هذا فان ذلك ومع 

 األعمال برجال مرتبط أوهلا األخالقيات، من نوعني بوجود ذلك تفسري وميكن واحد، آن يف وفنا علما األخرية هذه

 أعمال، كرجال جتمعهم اليت الروابط على احملافظة يف هؤالء استمرار وكيفية بينهم، الداخلية العالقات أي ببعض، بعضهم

 .  )2جملتمعا( اخلارجي مبحيطهم األعمال رجال تربط اليت األخالقيات يف فتتمثل الثانية، أما

 عن اإلدارة األخالق فصل ضرورة إىل يدعوا كان الذي السابق االجتاه يتجاوز تطورا ميثل االجتاه هذا إن 

(N .  Mchiavelli)    ما اندرا األفراد أن حيث ضروري، األخالقي السلوك أن يرى كان الذي عشر، السادس القرن يف 

 .  اخلداع استخدام دون األعلى املوقع إىل األدىن املوقع من يرتقون
 هلذا كافيا يعترب (Pride) ذكره ما أن سنجد العمل ألخالقيات وتعريفا حمددا تصورا نعطي أن أردان ما وإذا 

 .  املختلفة األعمال مواقف يف الفردية األخالقية للمعايري تطبيقأهنا  إىل أشار حيث الغرض،

 أمهية أخالقيات العمل .  2
 املستوى أو على ،)وظيفة( الفردي ستوىامل على ذلك كان سواء األخالقية، والتصرفات ابملبادئ االلتزام يعترب 

 الصحيح العمل االلتزام مببادئ يقوي حيث ،اجملتمع  شرائح ملختلف كبرية أمهية ذا ،)األعمال منظمات( اجلماعي

 يف الطويل املدى على الفوائد هلا ال حيقق ومايل، مادي ضيق، منظور وفق أهدافها رؤية عن املنظمة ويبعد واجلاد،
 الذي واإلنساين احلضاري األساس يعترب اإلسالمي فإن الدين خاص، بشكل اإلسالمية واجملتمعات اميةالن اجملتمعات

 أخالقية ومدوانت عمل قواعد واملنظمات األفراد منها استمد احلياة خمتلف جوانب ويف راقية، أخالقية مفاهيم يطرح

 .  نظراي وجيدة األقل على مقبولة
 األفراد هلؤالء احلقيقية السلوكيات وبني احلضاري الوعاء هذا بني هامة ثغرات وجود إىل الوقائع تشري بينما 

 العمل يف القيمي األخالقي ابجملال التزمت ما إذا املنظمات عليها حتصل أن تكمن اليت الفوائد أهم وتتمثل واملنظمات،

 :يلي فيما

 األرابح يف األعمال املتمثلة منظمة مصاحل حتقيق بني تعارضا يرى والذي للعمل التقليدي التوجه قبول ميكن ال 

 املنظور ضمن أما املنظور، هذا الكفاءة ضمن من تقلل هناوكأ عرضت واليت األخالقية ابملعايري التقيد وبني املادية،

                                                           

  2ص القاهرة، للكتاب، العامة املصرية اهليئة بطرس، صليب ترمجة ،اجملتمع دارةإ و التكنولوجيا دراكر، بيرت. 1 

2 . 3 Wllnce B. Bonhm: Business etics: A General Surrey, HBR, vol (70), N° (05), sep-oct 1992, P 162 
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 ألمدا على ذلك يكن مل وإن املنظمة، عليه حتصل الذي واملردود املايل ابألخالق التقيد بني إجيابية عالقة فهناك احلديث،

 .  الطويل األمد على حمققا ابلتأكيد يكون فإنه القصري،

 أييت التصرف الالأخالقي وهنا األخالقية، ابملعايري االلتزام جتاهلها نتيجة ابهظة، تكاليف األعمال نظماتمب تلحق قد 

 احملض، املادي اجلانب االعتبار بعني األخذ يف ومتادت استمرت ما إذا وجزائية، قضائية دعاوى مواجهة يف املنظمة ليضع

 .  األخالقي االجتماعي االقتصادي املنظور عن بعيدا
 1للمنظمة إجيايب مردود له والذي واألفعال واملواقف واإلقليمية احمللية البيئة صعيد على املنظمة مسعة تعزيز 
 يعد بينما ذاتية الضيقة،ال املصلحة حنو نزوح هو األعمال يف األخالقيات اعتبار عدم أن ترى احلديثة التوجهات إن 

 على سلبية فعل ردود أن املعلوم ومن الذاتية املستنرية، املصلحة حنو موجها عمال األعمال، يف األخالقية ابألبعاد االلتزام

 بسمعة اإلضرار إىل يؤدي مما ،اجملتمع يف أخرى أطرافا واحلكومة املنافسني طرف من تصدر قد الالأخالقي السلوك

  .  2البعيد ملدىا على املنظمة

 املتبادلة واالستهالك والثقة والتوزيع اإلنتاج مثل املختلفة أنشطتها إطار يف األخالقية ابملعايري املنظمة التزام إن 

 شهادةمثل  يةاملالع الشهادات من اكتساب ميكنها الذي هو املعلومات، وصدق صحة وكذا للخصوصيات واالمتثال

Iso 9000  و Iso 4000  األعمال اتمنظم به قامت أخالقي وعمل مبجهود افاوهذا اعرت  . 
 املالية األهداف بني التوازن حتقيق من هي تلك اإلدارة اليت ميكنها األخالقية اإلدارة أن القول ناميكن هنا ومن 

هذه  لتحقيق واالحرتام والشفافية الثقة على ذلك يف معتمدة واالجتماعية، اإلنسانية األفراد وتطلعات االقتصادية
 .   3الغاايت

 لدى األخالقي السلوك عليها يشتمل أن جيب اليت اخلصائص من جمموعة هناك العمل أخالقيات خصائص. 5

 :كاآليت وهي عام بشكل ابألخالقيات اخلاصة املعايري من جمموعة متثل الوقت ذات يف وهي األفراد،

 ؛واإلخالص والصدق ابألمانة املتعلقة القيم من منظومة هيالنزاهة: .5.1

 وأن، واملعارف اخلربات نقل يف ابآلخرين االحتكاك خالل من مهما دورا والتعاون للمشاركة: واالحرتام التعاون.3.1

  ؛4واخلصوصية اإلنسانية للكرامة حمرتما الفرد يكون

  ؛5الواجبة نيوالقوان اإلجراءات وحيرتم الرمسي  هوقت يف بعمله يقوم أن املوظف على :  وااللتزام االنضباط.2.1

                                                           

 العشرون ،و السادس  جمللد التقين، جملة ،العراقية املصارف من نةيع يف داينيم حبث ،"دارياإل اإلبداع يف فةيالوظ اتيأخالق ريأتث "حممود، مهدي دجلة. 1 

 441 ص، 2013 ، 04 العدد
  31ص ، 20القاهرة،، اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة متغري، عامل يف اإلدارة أخالق عبود، جنم. 2 
  55ص  .2010لبنان، طرابلس، للكتاب، احلديثة املؤسسة متغري، عامل يف قتصاديةواال اإلدارية األعمال أخالقيات بولس، وجان حبيب كميل. 3 
 جامعة األعمال، إدارة :ختصص دكتوراه، أطروحة ،وسيط كمتغري التنظيمي والوالء العاملني أداء على وأثرها ابلقيم القيادة،  السقاف سعيد أمني صفوان،. 4 

 482-484ص   ص ،4045 اخلرطوم، التكنولوجية، للعلوم السودان
 العامة، اإلدارة ختصص أطروحة دكتوراه، ،املوظفني نظر وجهة من العراقية الوزارات يف للمدراء اإلداري العمل أخالقيات،   جبار كاضم ،عبيد الدراجي. 5 

 82-84 ص ص 2011 ،  العراق، العاملية، كليمنتس سانت جامعة
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 مهما األهداف وحتقيق جيدة أو سيئة أكانت سواء األعمال إجناز عن املسؤولية حتمل مبعىن :املسؤولية حتمل.4.1

  .  1صعبة مواقف من ذلك واجه

 ال خبالفها اليت األمور أهم من هي ذلك من واألكثر اإلدارة أخالقيات فاعلية من تزيد جمموعها يف وغريها املعايري هذه
  يقوم من لكل املادية املعايري شأن اهنشأ هامة مباشرة مستلزمات تعترب حبيث أهدافها اإلدارة حتقق أن كنمي

 .  2استثناء وبدون املستوايت كل على الوظيفة ابملهام
 اثنيا: املسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل

 التداخل إىل العالقة هذه أدت األحيان أكثر ويف ،العمل وأخالقيات االجتماعية املسؤولية بني قوية عالقة هناك 

 .  األخرى عن ابحلديث صريح أو ضمين بشكل يرتبط إحدامها عن احلديث أن إذ املفهومني، بني بطارت وال
 اآلن أصبح حىت ،ا كبرياتطور  تطور قد لمنظمةل االجتماعية املسؤولية مفهوم إن املسؤولية االجتماعية:مفهوم .  5

 امفهوم

 من سلسلة عن عبارة االجتماعية واملسؤولية املنظمات، خمتلف وأنشطة قرارات على فعال أتثري وله تداوالوم اشائع

 .  جملتمعوا املنظمة بني واملتبادلة املتتالية التأثريات
 (املصلحة تبادل أساس على عالقات إقامة على املنظمات إمكانية مدىاملسؤولية االجتماعية   تعينكما  

 .  جملتمعوا املنظمة نيب )املنافع 

 اختيارايا  تنفيذها املنظمة تقوم اليت األنشطة تلك"على أهنا للمنظمة االجتماعية املسؤولية تعرف كما 

 ينبغي أنه تعين للمنظمة االجتماعية املسؤولية أن القول وميكن ، "3تمعجملا جتاه املنظمة إبلزام تعين واليت قانوين إلزام دون

 معها، تعمل اليت األطراف كافة على القرارات هلذه والسلبية اإلجيابية التأثريات مراعاة ،هتاقرارا خذتت وهي اإلدارة على

 استخالص وميكن املنظمة، أهداف مع يتعارض ال ومبا األطراف مجيع خيدم مبا اإلجيابية التأثريات زايدة جاهدة وحتاول
 :التعريف هذا من نتائج عدة

 والتنفيذية والتكتيكية اإلسرتاتيجية املستوايت كافة على عديدة أبعمال وأنشطة وتقوم اتقرار  تتخذ املنظمة إدارة إن  . 

 املنظمة وخارج داخل املتعددة األطراف نظر وجهة من وإجيابية سلبية انعكاسات يف القرارات هذه تتسبب  . 

   مثل متعددون، فهم اخلارجية، فاألطرا أما فيها، واملستخدمني العمال مجيع "املنظمة داخل األطراف"كلمة تعين 

 .  وغريهم واملنافسني واملستهلكني والدولة املال رأس وأصحاب األسهم محلة

 من نوع حتقيق إىل هذه تسعى لذلك ،اهتاوقرار  املنظمة أهداف مع ومتعارضة متعددة األطراف هذه أهداف إن 

 .  مجيعا األهداف هذه بني التوازن التوافق
                                                           

 260.ص،   2009األردن، اليازوري، دار ،الثالثة األلفية يف الثقة واقتصادايت تمكنيال إدارة ،  علي أمحد وصاحل، زكرايء مطلك،1 
 ،  ملزيد من املعلومات أنظر املوقع :40-41  ص ص العامة، الوظيفة وأخالقيات املهين السلوك مبادئ وثيقة حممد، مكتوم، آل زايد بن االشيخ2 

www.fahr.gov.ae 
 4، ص  2012،.األردن اليازوري، دار ،ووظائفها اإلدارة ومداخل دئمبا ، وآخرون زكرايء الدوري،. 3 
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 املنظمة، خالله من تعمل الذي األخالقي اإلطار خالقية يفاأل سؤوليةامل تتمثل  :ألخالقيةا املسؤولية مفهوم. 3

 لتصرفات األخالقي اإلطار وحتكم فيه، املؤثرة العوامل وتداخل اإلطار هذا الختالف نظراا  ومعقد صعب أبنه ويتميز

  :1هي أساسية مفاهيم ثالث املنظمة وقرارات وأفعال

 أقصى حتقيق أن ومضمونه املنفعة، مذهب على قائم املفهوم وهذا(Utilitarisme concept)  :النفعي املفهوم.5.3

 ملنظمات والسلوكي األخالقي االلتزام وراء ومن البشري، السلوك هدف هو األفراد من عدد ألكرب والنفع اخلري من حد

 :التالية املعايري خالل نم وذلك لألفراد ممكن عدد ألكرب نفع بتحقيق تقوم أن الغري، جتاه األعمال

 الربح وحتقيق األخرى، من املنافع وغريها الضرائب ودفع املستهلكني على احلفاظ يف ويتمثل  :املنظمة أهداف حتقيق 

 .  للمستهلكني منخفضة وأبسعار جودة ذات وخدمات سلع تقدمي مع األعظم

 الوقت نفس يف البيئة على احلفاظ مع ت،املدخال من ممكن قدر أبقل التنظيمية األهداف حتقيق أي :الكفاءة  . 

 املنظمة، وأهداف الشخصية هدافاأل بني احلادث والتضارب التعارض على املنظمة إدراك هي :االهتمامات تعارض 

 .  األجور زايدة وهدف للمنظمة الربح حتقيق هدف بني مثالا 

 الشخصية واحلقوق املبادئ االعتبار بعني خذأت أن اهتقرارا تتخذ وهي املنظمة على :األخالقية احلقوق مفهوم.3.3

 على أساسية حقوق ستة األفراد وميلك وغريها، أبسرارهم االحتفاظ يف وخصوصيتهم ابألفراد اخلاصة واألسرار واجلماعية،

 حريةو  واخلصوصية والسرية واملصداقية واألمن، احلياة مسات وهي ،هتاوقراراهتا تصرفا يف هتامراعا عليها جيب املنظمة،

 .  اخلاصة وامللكية التعبري وحرية العقيدة
 واإلنصاف، للعدل حتقيقها حيث من اإلدارية والقرارات التصرفات تقييم على يعتمد املدخل هذا :العدالة مفهوم.4.4

 وائدالف على املوظف حيصل أن على والعمل القيادة، يف االستبدادي احلكم وجتنب عات،مو جملوا األفراد جتاه التحيز وعدم

 ولو حىت القواعد ذههب  لاللتزام استعداد على يكونوا ابملنظمة والعاملني خاطر، طيب عن املنظمة له تقدمها اليت واملزااي

 يف معا اشرتاكهماو  متبادلة، وفوائد نتائج على واألفراد املنظمة حصول ينبغي كما .  مهتاختيارا مع تتماشى ال كانت
 الطبيعية، الواجبات مببدأ العمل أخرى انحية من املنظمة على ويرتتب منهم، كل دور ددحت اليت التنظيمية القواعد وضع

 :يف ذلك ويتمثل

 اخلسارة أو اخلطر أو لألذى يتعرضوا أن دون إليها، حاجة يف هم الذين للعاملني املناسبة األعمال إسناد  . 

 عاملنيلل إضافية ومتاعب مصاعب يف واألعمال املهام هذه تتسبب ال أن جيب  . 

 للمنظمة املسطرة التنظيمية املهام إطار يف للعاملني املسندة والوجبات املهام تكون أن جيب  . 

 الكفاءة( الواحد البعد منوذج تبين أن األعمال ملنظمات العملي الواقع أثبت لقداالجتماعية:  واملسؤولية الكفاءة .4

 األبعاد، واملتعددة، املتوازنة الرؤية على يقوم الذي االجتماعي - االقتصادي النموذج من عليها كلفة أكثر يعترب )فقط

 :ما يلي من ذلك مالحظة ميكن كما

                                                           
1 . Don Hellriegel et J. Wslocum, Jr, Management, N.Y Adisson Wesley Publishing Co,1988, P 151-156. 
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 التكاليف هذه تكون وقد االجتماعية، مبسؤوليتها إخالهلا جراء احملاكم طرف من ابهظة تكاليف الشركات تتحمل قد 

 .  االجتماعية ليتهاملسؤو  نتيجة تتحملها اليت االجتماعية التكاليف من بكثري أكثر

 أدى مما االجتماعية، مبسؤوليتها يتعلق فيما الشركات جتاه والتشريعات القوانني تشددت الصناعية، الثورة ظهور منذ 
 .  جربية بصفة عليها فرضت وإال ،والتشريعات اللوائح هذه بتطبيق تلزم بدأت حيث مواقفها، يف النظر إعادة إىل هبا

 يزيد مما ا،هتانفقا مقابل عوائد هلا تكون أن ميكن االجتماعية املسؤولية أن األعمال ملنظمات االقتصادي التحليل يوضح

 .N) قدمها  اليت الفكرة إىل اإلشارة وجتدر معها، واملتعاملني والزابئن اجلمهور لدى مكانتها وتعزيز الشركة مسعة يف

Bowie) األخرى الشركات تقوم ال إذا إال أخالقيا يكون ال اعية،االجتم املسؤولية من جانبا ميثل الذي الشركة عمل أبن 

 .  ةاالجتماعي واملسؤولية الداء مسؤولية بني املثلى املوازنة يف تتمثل مزدوجة إذن فاملسؤولية .  العمل بنفس

 متثل كما املسؤولية االجتماعية دعم على تعمل يف اجملتمع لألفراد العام السلوك يف األخالقيات أن املؤكد من  

 أن إىل النظرة تطور خالل من ميكن بعد،هلذا فيما تطورت اليت العمال ألخالقيات جديدة مفاهيم حنو للتطور قواي أساسا

 – االقتصادي النموذج (االجتماعية ، واملسؤولية)االقتصادي النموذج (الكفاءة بني العالقة عن احلديث يتم

 .  )التحول منوذج (األعمال وأخالقيات ،)االجتماعي
 للمسؤولية األوىل األشكال ممارسة من خيلو مل العشرين القرن بداية يف ابلكفاءة االهتمام أن كما 

 االجتماعية املسؤولية أن كما ممارسته، وظروف ابلعمل االهتمام خالل من وذلك املصنع، داخل إىل املوجهة االجتماعية

 .  ألعمالا أخالقيات مع متداخلة جيعلها مما أخالقي بعد ذات تكون
 يعرب ما وذلك احلرة، السوق هدف هو األعمال يف احلرية من قدر ألكرب السعي كان:االجتماعية واملسؤولية القانون.4

  القانون لتدخل حاجة فال نفسها، األعمال تنتظم حيث (Invisible Hand) اخلفية يف اليد مضمون عنه

 ذاتية وليس خارجية قاعدة أنه القانون على يؤخذ ما أن إال زاموإل فرض أداة يعترب القانون وحيث االقتصادية احلياة

 إطار يف من ضعف نقطة أيضا متثل هنافإ العملي، التطبيق حيث من قوته هي القانون يف اإللزام قوة كانت فإذا داخلية،

 عالقاتنا وتقيد عنه تخليال أو شيء بفعل تلزمنا اليت الكثرية القوانني رغم أنه يفسر قد ما وهذا االجتماعية، املسؤولية

 وقد األعمال، جمال يف متعددة قانونية ال وأشياء مشاكل هناك أبن قوي واالعتقاد شديدة املخاوف فإن وتعامالتنا،

 منتجات وتقدم جديدة وممارسات جماالت يف تدخل اليت األعمال بطبيعة متعلقة القانون يف األخرى الضعف نقطة تكون

 تبقى الفرتة تلك وخالل تسيريها، ويرتب لينظمها القانون بعدها ليأيت زمنية فرتة فيها لتظل جديدة، واخرتاعات وخدمات
 االجتماعية املسؤولية يف تتمثل ذاتية ورقابة أخالقي وازع هناك يكن مل إن مضمونة، غري األطراف بعض مصاحل

 .  األعمال وأخالقيات

 املسؤولية أتيت مث االلتزام، من األدىن احلد ميثل لقانونا أن القول ميكن االلتزام، هرم يف التدرج حيث ومن 

 .  اهلرم أعلى يف األعمال فأخالقيات املتوسط، املستوى يف االجتماعية
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 قانوين، بعد رمسي ذات منها جزء يف االجتماعية املسؤولية أن إىل أيضا اإلشارة ميكن التحليل، هذا ضوء ويف 

 أخالقيات يف احلال وكذلك  .  طوعي اجتماعية ومبادرات أبعمال االلتزام يف يتمثل أخالقي بعد ذات آخر جانب ويف

 عن تعبريا فيهما ترى أهنا حيث الشركة وتعليمات للقوانني االمتثال يف قانونيا رمسيا بعدا حتمل ما بقدر فهي األعمال،

 معجملتا مصاحل ميثل مما وجيد، صحيح وه مبا التزامها يف اجتماعي بعد ذات هنافإ ،جملتمعا يتبناها اليت الرمسية القيم

 .  األخرى واألطراف
 املهنة وأخالقيات العمل: أخالقيات:اثلثا

 واملخالفات االحنرافات حاالت ومتابعة والسلوكية، األخالقية ابجلوانب األخرية السنوات يف الشعيب االهتمام زاد 

 هذه مستوى على اإلجراءات وسالمة لشفافيةا ملوضوع وكذلك والعامة، اخلاصة األعمال منظمات مستوى على

 املهنية السلوكيات تطوير على تعمل عملها وبيئة أشكاهلا اختالف على والدول املنظمات أن ويالحظ.  املنظمات

 أخالقيات تعزيز أجل من وذلك األداء، وتعطيل السلبية املظاهر لتقليل كمحاولة ، هبا العاملني األفراد لدى واألخالقية

 اجلوانب يف واختالفات نزاعات وجود حالة يف املرجع تكون أخالقية، مدوانت وتكوين املهنية األنشطة خمتلف يف ةاملهن

 .  العمل يف واألخالقية السلوكية
 التطبيق ممكنة عالجية وأخرى وقائية إجراءات على تؤسس أن اإلطار هذا يف األخالقية اإلسرتاتيجية على ينبغي 

 :كالتايل اإلطار هذا يف الكربى احملاور وتتمثل .  والبعيد طاملتوس األمدين، على

 املعيشة، ومستوى االقتصادية الظروف مع يتماشى الذي الالئق االقتصادي بعدها للوظيفة يعطي اقتصادي جانب 

 ؛العمل وفرص البطالة على ابلقضاء وكذلك

 ؛والسلطة الدميقراطية تعزيز يف يتمثل سياسي جانب 

 ؛عامة بصفة واألفراد املوظفني توعية على ميقو  ثقايف جانب 

 ؛املهام أداء يف واالستقاللية والنزاهة الشفافية تعزيز على يقوم قضائي جانب

 ؛أشكاله مبختلف الفساد يعاجل بشكل والتشريعات القوانني تعزيز على يقوم تشريعي جانب

 ؛األكفاء لألفراد ائفوالوظ املناصب وإسناد وتطويرها البشرية ابملوارد يهتم بشري جانب

 الرقابة أشكال خمتلف وتعزيز والصالحيات واملسؤوليات املهام وإحكام توضيح على يقوم إداري جانب . 

 :املهنة أخالقيات مفهوم. 5

 ابلتزامها، املهنة زمالء دتعهي والذي املستحب املهنة أفراد لسلوك أساسا تعترب اليت واملعايري املبادئ اهب ويقصد 

 (أخالقية الئحة ضمن املدونة املهنية األخالقيات مع يتعارض وال خيرق ال قومي أخالقي بسلوك املهنة أخالقيات بطوترت

 .  للعاملني )أخالقية مدونة

 أن حيث ذلك، وتتجاوز للمهنة القانونية للمسؤولية مستوعبة للمهنة األخالقية املسؤولية تكون أن ويفرتض 

 متثل للمهنة األخالقية املسؤولية أن رغم هلا، األخالقية ابملسؤولية بل للمهنة القانونية وليةابملسؤ  فقط يلتزم ال العامل
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 واجتماعية أدبية خروقا بل قانونية، عقوابت األحيان من كثري يف عنها يرتتب وال القانون، دائرة عن خيرج أخالقيا التزاما

 .  الضيقة القانونية األطر األحيان بعض يف تتجاوز
 :لعالقة بني أخالقيات املهنة وأخالقيات األعمالا .3

 :يلي فيما املهنة وأخالقيات األعمال أخالقيات بني التمييز جمال توضيح ميكن 
 املنظمةأخالقيات  يعىن جمال فهي اإلدارية، املهنة أخالقيات من أوسع األعمال أخالقيات مفهوم 

 ) (Corporate Ethics أخالقيات أيضا وتعين كاملدير،  ةطبيعي يةشخص ليسو  اعتبارية بوصف املنظمة شخصية  
 .  القطاعات بقية متميزا عن قطاعا العمال بوصف Business Ethics)  (األعمال

 وأعضائها، واحدة مبهنة ترتبط اليت املهنة أخالقيات من أوسع وهي املنظمة مبصلحة ترتبط األعمال أخالقيات إن  
 ويف واألنشطة، والوظائف واملهن االختصاصات من واسعا جماال تعطي األعمال أخالقيات على صعيد اجملال فأنأما و 

 وابلتايل متنوعة وبيئات وثقافات واسعة جغرافية مناطق يغطي جماهلا فإن اجلنسيات، املتعددة أو العاملية املنظمات حالة

 جنده ال ما وهذا ،للمنظمة املشرتكة املهنية األخالقية واملعايري القيم صياغة يف اهتمراعا من البد نسبيا، متباينة أخالقيات

 .  حملية األحيان من الكثري يف تكون ،األنشطة أو املهن من واحد مبجال تتعلق اليت املهنية األخالقيات يف

 عكس وذلك العالقة أبعماهلا، ذات واألنشطة واملهن االختصاصات لكل ابلشمولية تتميز األعمال أخالقيات إن 

 .  األخرى املهن ابقي عن ومتيزها استقالهلا أتكيد إىل تسعى اليت املهنة أخالقيات

 اليت املناطق مجيع يف الزابئن مجيع وتطلعات حلاجات لالستجابة تسعى املنظمات يف األعمال أخالقيات مدونة إن 

 تشري فمثال .  بلدال يف معينة مهنة زابئن وليس ،)عاملية شركة كانت إذا العامل مناطق كل أحياان (ملنظمةا اهب تنشط

 األطباء إزاء هي األوىل مسؤوليتنا أن نعتقد إننا":ابلنص األمريكية  (johnson and johnson)ةمؤسس أخالقيات مدونة

  .  "1وخدماتنا منتجاتنا يستخدمون الذين اآلخرين ومجيع واألمهات واملرضى واملمرضات،

 أخالقيات تتجه بينما البلد، خارج أو داخل كانت وإن كةالشر  أفراد كافة إىل تتجه األعمال أخالقيات مدونة إن 

 املهنة أخالقيات أن كما اإلدارية، املهنة أبخالقيات لاللتزام أفضل ظروف يف املديرين إىل جعل املنظمة يف األعمال

 شركتهم يف خالقاأل مدوانت وإصدار العمال أخالقيات تطوير يف يسامهوا لكي ملديرين األخالقي املوقف دور يف تساهم

 .  اهب وااللتزام

 :ألخالقيةا املدوانت .4

 هو مبا العالقة ذات واملبادئ القيم من جمموعة تتضمن ،املنظمات من العديد تصدرها وثيقة عن عبارة وهي 

 جند منها: .   2ةلمنظمول للعاملني وسلوكيات تصرفات من فيه مرغوب غري هو وما فيه مرغوب

                                                           
1 . John IVANCEVICH, Management: Principales function, Richrd Dirwin, Inc, , P 658. 

 ، 2005،األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة الزيتونة، جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية ،"اإلدارة أخالقيات "جنم، ودعب جنم،. 2 
 75 ص
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 القانونية اجلوانب على كثريا الرتكيز يتم املدوانت هذه إطار يف :اإلذعان أساس على قائمةال األخالقية املدوانت .5.2

 القانونية العقوابت ونتجنب الرقابة زايدة خالل من وذلك الالأخالقي السلوك متنع اليت واملعايري
 املنظمة قيمب تعريفالو  تعزيز إىل املدوانت هذه دفهت :واالستقامة النزاهة أساس على القائمة األخالقية املدوانت.4.4

 .  العاملني لدى االلتزام روح دعم على وتعمل األخالقي، سلوكلل تدع بيئة وختلق
 مقارنة بني املدوانت األخالقية القائمة على أساس اإلذعان وعلى أساس النزاهة :  23جدول رقم 

 مة على أساس النزاهةاملدوانت القائ املدوانت القائمة على أساس االذعان عناصر املقارنة

املطابقة مع املعايري اخلارجية: التشريعات والقوانني  املطابقة مع املعايري اخلارجية: التشريعات والقوانني التوجه
 ومقاييس داخلية ممتازة

 تؤهل سلوك املسؤول من قبل العاملني جتنب سوء التصرف االجرامي اهلدف
 امنياملدراء مبساعدة احمل احملامون املسؤولني

الرتبية، التعليم، الرقابة، العقوابت، واجلزاءات، تقليل حتفظ  الوسائل
 العاملني

 ، الرتبية، القيادة، املساءلة، عملية اختاذ القرار
 الرقابة، اجلزاءات، املبادرات

Source: Nickel et Al, understanding business, 6th Irwin, Boston, 2002, P 102.   

 قائمة أخالقية مدوانت حنو القانونية واجلوانب لإلذعان مستندة أخالقية مدوانت إطار من تنتقل املنظمات إن 

 السلوكيات وتربير الدفاع إطار يف وليس أوسع، بشكل ااهتملسؤوليا املنظمة حتمل أفكار وتعزيز النزاهة أساس على

 مصاحل حتمي وأن األفراد، مجيع لدىاملسؤولة  ةاألخالقي السلوكية اجلوانب تدعيم إىل دفهت ، الالأخالقية والتصرفات

 األخالقية الوظائف وتؤدي تتكفل أن املدوانت هلذه ميكن كما متبادلة، عالقات إطار يف للمنظمة املنتمية األطراف كل

  :1يلي كما

 أطراف نيب العالقات لطبيعة املنظمة إدراك من وتعزز األخالقية املشكالت ومعاجلة األخالقي ابلسلوك االهتمام 

 .  للمنظمة واالنتماء ابلوالء اإلحساس وتقوي خمتلفة

 يؤدي مما املنظمة، مجيع مستوايت على وذلك اإلداري العمل يف والتجانس التوافق دور أبداء األخالقية املدوانت تقوم 

 .  الناشئة األخالقية اإلشكاالت مواجهة إبمكانية شعورا وتعطي األخالقي التصرف سوء من العاملني محاية إىل

 وتقوم واملكانة، حتمي السمعة اهنلكو  اإلدارة مهنة عمل وتعزيز اإلداري العمل تطوير يف األخالقية املدوانت تساهم 

 للمرتشحني أخالقية اختبارات بتنظيم تقوم املنظمات من الكثري أن حيث وسليمة، واضحة إدارية عمل قواعد إبرساء

 .  لديها

 الالأخالقية االنتهاكات من وحيميهم العمل ومناهج أسلوب للعاملني يبني سليما طاراإ األخالقية املدوانت تكون 

 .  العليا اإلدارة ضغط حتت

                                                           

 ، 2005،ردن،األ عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة الزيتونة، جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد كلية ،"اإلدارة أخالقيات "جنم، عبود جنم،. 1 
 84 -17ص ص
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 السلوك تعزيز إىل دفهت اليت األخالقية واملعايري القيم أبمهية اإلحساس العاملني لدى األخالقية املدونة تنم ي 

 اجلانب هذا يف املهارات اكتساب على اهب  العاملني بتدريب تقوم يةالعامل الشركات بعض فإن لذلك .  واألداء األخالقي

 .  للمنظمة األساسية ابلقيم التمسك وتزيد

 واألهداف القيم جعل خالل من وذلك التنظيمي، والصراع التنظيمية األعباء ختفيض يف األخالقية املدوانت تساهم 

 .  املنظمة وقيم أهداف مع متوافقة الشخصية

  العاملني طرف من األخالقية واملعايري القيم أعلى على احملافظة على تعتمد املنظمات، يف األعمال خالقياتأ سياسة إن
 أي يطلبون وال العمال يستلم ال أن جيب املثال، سبيل وعلى ابلشركة، اخلاصة والشؤون املصاحل أو سلوكهم يف سواء ا،هب

 ابلفوائد القانونية القروض عدا ما (قروض طلب أو استالم بجي ال كما قانوين، أعمال غرض دون دعوات أو هدااي

 .  الشركة مع عالقات لديها أو لديه أعمال منظمة أو شخص أي من  )السوق يف السائدة البنكية
 ومصاحل الشخصية مصاحلهم بني صراعا يتضمن قد أو يتضمن موقف أي العاملون يتجنب أن ينبغي ال كما 

 شخص أي إىل صادرة سرية معلومات على نظمةامل موافقة ون بد احلصول تسهيل أو تقدمي عن اأيض ميتنعوا وأن ،نظمةامل

 أموال ابستخدام سياسي، مرشح أي دعم أو سياسية منظمة أو سياسي حزب أي دعم يف املسامهة وال ،ملنظمةا خارج

 .  ةنظمملا وخدمات وممتلكات
 العمل أخالقيات  تطور اجتاهات  رابعا:

 :يلي فيما دهاحتدي وميكن

 يف العالجية الطرق واألساليب ومن داخل املنظمة، الذايت الضبط وسائل إىل اخلارجي الضبط وسائل من التحول.4
 والنوعية والتكوين املديرين وتوظيف اختيار يف األساليب الوقائية إىل األخالقية املخالفة وقوع بعد التأدييب النظام فرض

 إخل.  .  .  .  .  والعاملني الشركة بني املتبادلة والثقة

 لكوهنا فيها، التكوين أو تعليمها ميكن ال شخصية ذاتية مسألة واإلدارة األعمال أخالقيات أبن االعتقاد من االنتقال.4

 .  وتكوينهم فيها األفراد إعداد من البد املنظمة، وقيم بثقافة صلة له ايإدار  أمراا 
 األخالقية املعايري االعتبار بعني األخذ إىل ،املنظمة أهداف حتقيق أجل من الربحو  الكفاءة مبعايري االهتمام من التحول.4

 .  أيضا ماال تعترب األخالقية السمعة أن حيث الكفاءة، جانب إىل أيضاا 

 األخالقية األعراف عكس على وذلك املكتوبة األخالقية املدوانت حنو واألفراد العمال وتوجيه ترشيد إىل االنتقال .4

 .  املكتوبة غريال

 االسرتاتيجي املستوى على األخالقي املنظور إىل املدى القصري التشغيل مستوى على األخالقي املنظور من االنتقال.5

 .  األمد طويل

 ).  الغاية طبيعة من الوسيلة أن (يف اجلديد املبدأ إىل  )الوسيلة تربر الغاية (يكافيليامل بدأامل من االنتقال .6
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 إىل بقياسها، القيام لسهولة التقييس تدعم والفنية االقتصادية اجلوانب حيث للتكميم، التقديس عملية من النتقالا.7

يف  Ethical intuition)) (خالقياأل احلدس ذلك يف مبا القياس، وصعب معقد هو ما ليشمل اإلطار، هذا توسيع
  .  اإلدارية والقرارات التصرفات

 األخالقيات، هذه يف الزبون أتثري من املزيد إىل واإلدارة األعمال أخالقيات يف املفقود املالع إىل الزبون من االنتقال.8

 .  فيها املطلوب العامل هو ليكون

 ضد املوجهة اإلدارة أخالقيات إىل اخلدمة أو السلعة استخدام إساءة ضد املوجهة اإلدارة أخالقيات من االنتقال.1

 .  املعرفة على متزايد بشكل القائمة تاملنظما يف املعرفة استخدام إساءة

 .  واجلمهور العاملني أمام املفتوحة واإلدارة الشفافية مبادئ إىل املغلقة واملنافذ السرية وقواعد مبادئ من االنتقال.40

 :للفرد الوظيفي األداء من الرفع يف العمل أبخالقيات االلتزام دورخامسا: 

 يف األخالقي البعد لتعزيز جاهدة تسعى اليت اجلهات دور بروز إىل يؤدي سوف اإلدارة أبخالقيات االلتزام إن 
 إدارية قانونية، آاثر وجود ذلك من واألكثر والتكاليف واملوارد الثروات تبديد من يقلل ذلك ألن أبنواعها املنظمات
 حمدد بصفتها املنظمات يف األساسية اإلسرتاتيجية التحدايت من األخرى هي اليت املنافسة وجود وكذلك .  واجتماعية

 .  اخلارجية البيئة يف مسعتها ننسى ال كما،  املنظمات هاته بني التنافسي التفوق لتحقيق مهم

 :اآليت يف الوظيفي األداء من الرفع يف اإلدارة أبخالقيات االلتزام دور تلخيص فيمكن 

 تنافسية ميزة كسب يف املنظمة تساعد واليت اصرةاملع املنظمات تواجه اليت القضااي أهم من اإلدارة أخالقيات تعد .1
 القيم لرتسيخ برامج إعداد ذلك ويتضمن حتويها، اليت البشرية املوارد انحية من ذلك منافسيها، على املنظمة اهبتتفوق 

 ونظم نيالتحس وبرامج عام بشكل التدريب وبرامج ابجلودة، اخلاصة التدريب عمليات إىل ابإلضافة األخالقية واملسؤولية

 املشكالت لتحديد اإلدارة من فريق وتنمية الرأي، واستقصاء األداء تقييم ونظم االتصاالت

 كل جانب من ومطبقة مقبولة تكون سوف النهائية الربامج أن من للتأكد ضروري اإلجراء ذلك ويعد املقرتحات وعرض

 ردود على قوي أتثري من املستوى لذلك ملا املشرفنيو  املديرين ومقرتحات أفكار على التعرف أمهية وتربز املنظمة، أعضاء

 أو الرأي استقصاء أو املقابالت خالل من املنظمة أعضاء آراء على التعرف وميكن اجلديدة التدخالت حنو األفراد أفعال

 رمسية؛ أقل أخرى طرق أي

 عمليات من بدء كبرية أمهية وليهت فهي تنافسية، قدرات امتالك أساس ابعتباره البشري موردها على املنظمات تركز .1
 فهي وبذلك واملتابعة، املكافأة إىل األداء حتسني على والتحفيز التطوير، و التنمية إىل الفعالة العناصر واستقطاب البحث

 هذا يف االحتياجات وحتديد وحتسينه وتطويره املورد هذا أداء قياس و تقييم من متكنها وأساليب تقنيات إىل حباجة

 ؛العنصر

 ابملرؤوسني وعالقتهم مسرييها بكفاءة املتمثلة و التنافسية امليزة خالل من تنافس حمل األخالقية املنظمة إن .1
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 واليت نشرها، على ويعملون املنظمات مديري حيملها اليت األخالقية القيم على التنافسية من النوع هذا ويقوم وابملشاركني،

 ابختيار املنظمة قيام فإن .  وبقائها املنظمة أعمال دميومة يف شك الب ستساهم اليت واملعارف الصفات تتضمن

  األخالقية، ابالستقامة يعرف مبا ترتبطوخدماهتا  اهتمنتجا  أن من متأكدة جيعلها وأن بد ال معينة إسرتاتيجية تنافسية

 قبل من احلثيث السعي يف تمثلةامل األخالقية املعايري حتقيق ستضمن املنظمة قبل من املتبناة التنافسية فإن وعليه 

  وراقي؛ انجح وظيفي أبداءاملتميزة  هتا وخدماهتامنتجا خالل من هتاأخالقيا لرتمجة املنظمة

 أو والنقائص العيوب من التقليل خالل من اإلنتاجية العملية خاصة مهما دورا اإلدارة أبخالقيات االلتزام يؤدي .3

 مع تتناسب عالية تكنولوجيا استعمال خالل من اخلدمات، ومستوى جودة من الرفع وكذا .  املنتجات يف األخطار

 النشاط؛ طبيعة

 حىت أو الزابئن عدد زايدة يف مسامهته خالل من للمنظمة السوقية احلصة على اإلدارة أخالقيات تؤثر أن ميكن.5

 تطوير خالل من املنظمة، لقب من تستهدف قد اليت السوقية القطاعات أو املستهلكني من معينة شرحية استقطاب

 ،السوق ومتطلبات حاجات مع يتماشى حىت حالية، خدمات أو نتجاتم حتسني أو خدمات أو جديدة منتجات
، ومنوها نشاطها توسيع أو جديدة أسواق دخول أو يةالسوق مكانتها حتسني من املنظمة متكن اإلدارة أبخالقيات فااللتزام

 السوقية احلصة أن ابعتبار ،احلالية حصصها تعزيز األقل على أو أكرب سوقية حصص حتقيق إىل املنظمة دفوابلتايل هت

 جوانب بعض تطوير يعين عليها اإلدارة أخالقيات وأتثري إسهام فإن املنظمة بسوق املرتبطة التنافسية القدرة عوامل من

  .  التنافسية القدرة

 والربجميات والتقنيات واآلالت العمل برامج مجيع وتقليد بنسخ تقوم أن املنظمات كل على السهل من أصبح 
 والتقليد للنسخ القابل غري الوحيد العنصر هو الذي البشري العنصر عدا منظمة، أي يف واخلدمات اإلنتاج يف املستخدمة

 مةمنظ أي قبل من تقليده أو نسخه يصعب الذي املورد أي اإلنتاجية العملية يف اإلسرتاتيجي املورد هو يعترب حيث

 تنافسية ميزة مبثابة يعد اإلدارة أبخالقيات البشري املورد التزام إن   . للمنظمة ابلنسبة األبعاد يعمل اليت غري أخرى

 .  األبعاد ابلنسبة للمنظمة مرتامي وإجناز

 األوامر تنفيذ وعدم واملخالفات األفعال على تشتمل للجزاءات الئحة ابملنظمة ظاهر مكان يف وضع جيب كما.7

 مهمة وليست وفقط، أهدافها تطبيق إىل تسعى أن للربح الساعية املنظمة مهمة فليس.  هبا املوظف املكلَّف وااللتزامات

 تعظيم يف املتمثل هدفها املنظمة حتقق أن جيب ولكن وفقط، اخلدمات من ممكن عدد أكرب تقدمي رحبية الغري املنظمات

 أخالقيات ترتبط اإلطار، هذا ويف .  لذلكة األخالقي ابلطرق االلتزام لخال من اخلدمات من كم أكرب تقدمي أو األرابح

 للسلوك فرصاا بتوفري األهداف تلك تنفيذ وسائل من وسيلة اإلدارة يف األخالقيات مهمة وتصبح ابألهداف، اإلدارة

 .  ةاألخالقي املعايري خيالفون الذين األفراد وعلى املنظمات على أعباء فرض خالل من األخالقي

 يف مكافحة الفساد  أخالقيات العمل  مسامهة أساليب سادسا:
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 ،ابألخص العامة فةيوالوظ ككل اجملتمع يف وخباصة جدا صعبة ممارساته وكشف الفساد مكافحة ةيقض إن 
 بعضها دخلي كما مباشرة ريوغ مباشرة نيصنف إىل فهايتصن كنميو  أشكاله ابختالف الفساد مواجهة بيأسال وختتلف

  .  ةيالعالج بياألسال ضمن دخلي اآلخر وبعضها ةيالقبل ةيالوقائ بياألسال ضمن

 ةيذات ورقابة حصانة لوجود تسعى ألهنا وأضراره الفساد وقوع ستسبق اليت الفعالة الوسائل من: ةيالوقائ بياألسال .4
 :كاآليت ونستعرضها ةيلوكالس االحنرافات من وحتد والنزاهة األمانة على تساعد وحوافز واجلماعة األفراد لدى
فهي تتجه حنو تقدمي  للحكومة،الوطنية العريضة  جتسد األهدافوظفني: فالوظيفة العمومية بقدر ما املااللتزام ووالء  .4.4

 .  الوالء للوطن أتثري كبري يف االرتقاء ابلوظيفة العامة وأخالقياهتا إاثرةوابلتايل ما جيعل  للمواطنني،اخلدمة 
حيث يتم اختيار القيادات النزيهة واليت متثل القدوة يف أخالقياهتا  ، النزيهة: فهي ترتبط ابلعنصر السابق القيادة.4.4

حيث تباشر وظائفها ومتارس اإلجراءات  اليت حتقق هدف االستقامة والنزاهة كإصدار  ، اإلداريوسلوكياهتا يف اجلهاز 
ئ األخالقية اليت ترقى هبا الوظيفة العامة وتوفر للموظف االستقرار مدونة القيادة مثال، واليت تتضمن جمموعة من املباد

وهذا ما يعطي صورة واضحة للثروة احلقيقية  ، وسن القوانني حملاربة الفساد ودعمها، ومن جهة أخرى التصريح ابلثروة
 .  فللقادة قبل وبعد  تويل الوظيفة، لتوفري الشفافية والثقة العالية ويف خمتلف جماالت التوظي

املبادئ مدوانت أخالقيات الوظيفة: كمدعم للطابع املهين، هو إصدار املدوانت األخالقية، واملتضمنة جمموعة  .4.4
 .  يف الوظيفة، فهي تعترب كمرشد لسلوك املوظف جيب األخالقية ذات العالقة مبا جيب وما ال والتوجيهات

املهارة  (يار والتعيني يتم على أساس املالءمة بني املؤهالت الشروط األخالقية يف التوظيف والتعيني: ان االخت.2.4
ومتطلبات الوظيفة، ولتدعيم روح وقيم الوظيفة العامة البد من االهتمام أبخالقيات الوظيفة يف عمليات  )واالختصاص 

 .  االختيار والتعيني والرتقية
هتمام بتطوير مديري وموظفي الوظيفة العامة يف جمال التدريب والتطوير يف جمال أخالقيات الوظيفة: فال بد من اال .5.4

 .  أخالقيات الوظيفة، وقد يكون التدريب شرطا من شروط الرتقية يف الوظيفة
فاإلحساس من  ، عوامل شديدة التأثري على املوظفنيوالظلم  التحفيزكون يحتسني ظروف ومزااي الوظيفة العامة: قد .7.4

أما العوامل املساعدة على حتسني  ، سوف يتسبب يف املهارات الفاسدة ، جلهد واألجرطرف املوظف بعدم العدالة بني ا
 ظروف العمل نذكر منها:

  حتسني الرواتب واألجور وإعادة تقييم درجاهتم الوظيفية؛ 

 العمل على تصنيف الفوارق يف املزااي بني الوظائف واملستوايت اإلدارية لتحقيق العدالة؛ 

  تعزيز املشاركة يف اإلدارة وسياسة الباب املفتوح وهو ما يؤدي إىل حتسني املناخ الوظيفي ورفع حتسني عالقات العمل و
 ؛  الروح املعنوية والوالء الوظيفي

 إجياد احلوافز املادية واملعنوية من أجل حتسني األداء؛ 
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تسجيل حاالت فساد ونذكر يف حالة  إليها: وهي تلك األساليب اليت يتم اعتمادها أو اللجوء األساليب العالجية.3
 أمهها يف ما يلي: 

االعتماد على التشريعات والقوانني الصارمة ملواجهة الظاهرة، حيث يؤكد الواقع أن مضاعفة العقوابت  .4.  4
 .  يؤدي دورا اجيابيا وخباصة اذا ما مت التطبيق أبمانة وعلى اجلميع 

 .  املؤسسات والذي له دور كبري يف ردع املفسدين اإلعالم ودوره يف الكشف والتشهري ابلفساد يف .4.  4
الشفافية كمبدأ من املبادئ األخالقية: الشفافية واملساءلة مها حجرا األساس يف حماربة الفساد والتصدي . 4.  4

 له يف كل من القطاعني العام واخلاص
راقبة األداء وتصحيح املسار دور الرقابة يف القضاء على مظاهر التسيب اإلداري: ويربز دورها يف م. 4.  2

والتحقق من حتقيق األهداف واخلطط املرسومة وتطبيق القوانني لكي ال يتم اخلروج عن مسار املنظمة، فهي عملية 
تستبق حدوث أو متنع وقوع حاالت اإلخالل ابلقوانني واإلمهال والتسيب اإلداري واملايل والذي بدوره يؤدي إىل 

 .  حدوث حاالت فساد
حيث أهنا  ، واملتمثلة يف خمتلف أبعاد الضمان االجتماعي والصحياالستقرار وحتقيق األمن الوظيفي:  .4.  5

ختلق استقرارا نفسيا وتساهم يف رفع الروح املعنوية للموظف وهذا ما يؤدي إىل حتسني األداء وزايدة 
 .  اإلنتاجية

 سابعا: وسائل تعزيز أخالقيات العمل:
وسائل اليت تساهم يف تعزيز أخالقيات العمل واليت أنمل أن حتفز املوظف  أو العامل  لعلنا نورد هنا بعض ال 
التمسك والوعي أبخالقيات عمله اليت تنبع أوال من وعيه بدينه، واقتدائه بنبيه صلى هللا عليه ويلم، وحتليه  إىلوتدفعه 

 .  سائر أموره وتعامالته مبكارم األخالق اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتحلى هبا يف
  أبخالقه؛ والتأسيالقدوة احلسنة وخري قدوة هو معلم البشرية حممد صلى هللا عليه وسلم ابمتثال أوامره 

 تنمية الرقابة الذاتية واالستشعار يف كل عمل يؤديه املوظف أبن هللا مطلع عليه؛ 

 ؛العمل عبادة وطاعة هلل نتنمية الوازع الديين وأ 

 املنظمة كعمل ميثاق ألخالقيات العمل وتوزيعه على املوظفني حبيث يكون دليال مرجعيا هلم لاللتزام أنظمة وقوانني 
 ابلقيم اخلاصة بوظيفتهم؛

 عمل دورات تعزيز قيم األخالق يف العمل ونشر الوعي األخالقي؛ 

 املتابعة واستخدام نظم تقييم األداء لتعزيز السلوك االجيايب؛ 

 أخالقيا بوظيفته؛ مكافأة العامل امللتزم 
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 ة:ـــــاتمـــالخ

 موقع استعمال سوء وهو ،والتلف والتعفن االحنالل يعين وهو ،قدمية ظاهرة والفساد الفساد عن الكثريكتب  

 ووه ،شخصية إلغراض العامة السلطة استخدام سوء وهو ،املوظف رشوة وهو األخالق احنالل وهو ،شخصية ملصلحة
 وهو ،الفعال السياسية املؤسسة غياب على الدالة املعايري احد وهو، اخلاص للكسب العامة الوظيفة استعمال إساءة

 الوظيفي اجلهاز يف متقدمة مواقع يف واألصدقاء األقارب تعيني وهو ،العام املال على والتعدي، العامة ابلوظيفة االجتار
 ، حق وجه كفاءات ودون  دون

 إىل الكبار ومن النهاية إىل البداية من والتطهري الفساد ملكافحة املناسبة ابآلليات االستمرار نم بد ال كما 

 أو اجلمهورية برائسة وربطها فعالية أكثر ولتكون ،الفساد مبكافحة املعنية احلالية املؤسسات هيكلة إعادة وميكن الصغار

 دخول حيث من كبرية  صالحيات تعطى الفساد ملكافحة ديدةج هيئة وخلق الرقابية اهليئات دمج أو الوطين،   لساجمل

 يف متورطني غري نزيهني قضاة اهليئة هذه تضم وقد الفاسدين حبق والتوفيق احلجز راتكمذ وإصدار  املؤسسات مجيع
 احلماية وتوفري   . اإلدارة إبصالح عالقة هلا اليت اإلجراءات بعض مبوازاة معينة أحزاب إىل ينتمون وال الفساد قضااي

 اإلصالح عملية على يزكوالرت  للدولة اإلداري اجلهاز ووحدات مديرايت أعمال يف السرية من والتقليل احلرة للصحافة

 من املزيد حيتمل يعد مل البلد الن ومباشرة وسريعة فعالة نتائج حيصد حبيث اإلدارية املناصب شاغلي وعلى اإلداري

 يقوي ذلك الن مرتكبيه من اجملتمع وختليص الفساد على للقضاء األوان وآن العام املال هدر من واملزيدالفاسدين 

 .   واجتماعية سياسية ةكحر  وخيلق الوطنية الوحدة ومينت الوطين النسيج
 :  ميكننا القول وأتسيسا على ما سبق

 استجابة عن ائصاخلص هذه تعرب اذ للجماعة أو للفرد سواء املميزة الداخلية ابخلصائص العمل  أخالقيات ترتبط 

 والعمق االجتماعي انواخلز  منهم لكل األصلية وللمكوانت اجلماعة تلك أو الفرد ذلك لظروف اترخيي بعد ذات متميزة

 والتارخيية الوطنية هويتها على احملافظة حتاول التطور طريق يف سارت اليت الدول مجيعأن  نالحظ لذا احلضاري

 الصينية والتجربة الياابن يف السامورائية الثقافة مبادئ ذلك جتسد وقد القيمي نظامها ىعل واحملافظة والثقافية واالجتماعية

 .   الصينية الداخلية اخلصائص تعين اليت الثقافة خالل من

 دالة فالسلوك وبذلك غري أخالقي أم أخالقيا كونه السلوك حتكم اليت القواعد مبثابة وتكون ابلقيم األخالق ترتبط 

 أخالقي مذهب أو سياسي مذهب أو ديين مذهب جزء من تكون بل لألخالقيات مطابقة ليست القيم إن كما القيم

 .   أخالقية أبعاد هلا وان كانت مذاهب ليست فهي القيم إما

 ال تشكل إذ وأخرى خارجية داخلية مؤثرات عن انجتة التطبيق يف اإلدارة أخالقيات تواجه اليت التحدايت إن 

 بني الفصل إن  ، نفسها املنظمة من التحدايت التابعة تشكله كالذي اإلفراد على كبريا اطر خ اخلارجية التحدايت

 معهم والتعامل العاملني أخالق حيادية مبدأ تكريس إىل أدت من املنظمات الكثري يف قائمة اليت كانت واإلدارة السياسة

 ، بغضهبا يعملون اليت املنظمة سياسات مع ماجواالند ومبادئها معتقداهتا عن تتخلى أن على عناصر قادرة أهنم على

 .   السياسات تلك مثل على املرتتبة األخالقية النتائج عن النظر
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 على التدريب برامج ضعف يف يظهر ماك العربية املنظمات اغلب يف الكايف االهتمام اإلدارة أخالقيات تلق مل 

 .  اإلدارة أخالقيات جمال يف ختوض ليتا والبحوث الدراسات قبول عن املنظمات هذه وتردد األخالق

 :  وأخريا

 هذا إىل احلاجة أبمس اليوم أصبحت اإلدارة بل به التأثري ميكن وال ابلفرد يتعلق ذاتياا  مفهوماا  األخالق مفهوم يعد مل 

 عن شأانا  تقل وال اجتماعي بربح ستعود اليت يكالسلو  التمويل مصادر احد يوصفها اإلدارة ألخالقيات والنظر املفهوم

 .   الرحبية حتقيق يف تعتمدها اليت املنظمة أموال رؤوس ابقي

 ابملهن أسوة املهنة وأصول وآداب تقاليد ترسيخ اجل من اإلدارة مهنية حقيقة جتسيد إىل اإلدارات تسعى أن البد 

 .  له اختصاص ال من اختصاص اإلدارة يعد الذي املفهوم وجتاوز األخرى

 املادية الكفاءة مفهوم على تعول ال وان "األخالق + الربح ° املتعددة الكفاءة مبفاهيم اراتاإلد لتهتم األوان آن 

 أن ميكن ال ااجتماعي ارحب ذاته حبد وهو السمعة جتلب اإلدارة أخالقيات فأن الربح جيلب املفهوم هذا نكا وان ،فقط

 .  بدونه املنظمات تعمل

 السلوك من األخالقي السلوك وضوح عدم حبجة أو الوسيلة تربر الغاية مبدأ وفق العمل اإلدارات تتجنب أن 

 .   خالقيأالال


