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 :مقدمة عامة

ماعية قدمية قدم الوجود البشري بصفة عامة هو ظاهرة إقتصادية إجت إن الفساد

على مر األزمنة ، وقد كانت العامل األساسي يف إنهيار و سقوط أغلب احلضارات  و

يف و حمرك للثورات و اإلنتفاضات قدمًيا و حديًثا ، وتفاقمت حدته اإلمرباطوريات و

ت على العامل و األنظمة الداخلية حيث أصبح أرية بسبب التحوالت اليت طرالسنوات األخ

برز إهتمامات النظام العاملي اجلديد ، وهنا ميكن اإلشارة إىل الثورات اليت يعرفها أمن 

شعاًرا " مكافحة الفساد ''اليت ترفع من عبارة العامل العربي أو ما يسمى بالربيع العربي 

 .هلا

أصبح سلوًكا متسًما بطابع حتى (1)سرطانًياالفساد تنامًيا و لقد شهدت ظاهرة 

ال يعرتف باحلدود الزمنية و ال باحلدود املكانية حيث أن وجودها ال  النطاق إذ مشولية

يقتصر على جمتمع ما أو دولة من دون أخرى ، و حييط بالنظم السياسية كافة دميقراطية 

ى تنوعها رأمسالية أو موجهة أو خمططة ، اإلقتصادية علديكتاتورية و بالنظم  كانت أو

كما أنه تفشى يف الدول املتقدمة و الدول النامية على حد سواء و إن كان إستشراؤه يف 

 .أكثر و تأثريه أخطرهذه األخرية 

إذ و بالنسبة للفساد اإلقتصادي الذي يعد شرياًنا رئيسًيا يغذي ظاهرة الفساد العام 

مية و يقوض ثقة اجملتمع يف السلطة احلاكمة، و الفساد حيول املوارد من جماالت التن

ساليبه و مستوياته حيث يعمل بشكل أو بآخر على أكظاهرة إقتصادية تتعدد صوره و 

قلة جهود اإلستثمار فيها ، و شوهت إعاقة خطط التنمية اإلقتصادية عن حتقيق غايتها و عر

للدميقراطية مما أدى إىل زعزعة سياسة  السوق احلرة و أساءت إىل اإلصالحات املدعمة 

 .يف شتى مناحيه  األمن و اإلستقرار

و ال تقتصر عواقب الفساد ا إلقتصادي على الدول النامية ، بل متتد بصورة أقل 

حدة إىل البلدان الغنية إذ ختفض من معدالت حتسني مستويات املعيشة و تساعد على بعث 

ع الناتج عن السلوك الفاسد ثراء غري املشرواإلجتماعية و تفاوت الدخل بفعل اإلالفوارق 

و يسهل إرتكاب اجلرائم ؤدي إىل تشويه التجارة الدولية و التدفقات اإلستثمارية كما ي
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املنظمة العابرة للحدود اإلقليمية كالرشوة ،اإلجتار باملخدرات و املؤثرات الفعلية و غسيل 

 .األموال

حتول  من شان وطين داخلي و إقليمي إن خملفات الفساد شكلت هاجًسا حقيقًيا و 

أدرك العامل خطورتها مما يستوجب تدخل  الدول يف بعض األحيان إىل قضية سياسية عاملية 

للتصدي هلذه الظاهرة حتت و احلكومات ملواجهته و أضحت احلاجة ماسة آلليات فعالة 

كالية الدراسة و من هذا املنطلق ميكننا طرح إشغطاء دولي و تعاون إقليمي و حملي جاد 

  :التالية

و مامدى جناعة ملكافحة الفساد اإلقتصادي و اإلقليمية اآلليات الدولية ماهي 

  ؟ ظاهرة الفساد اإلقتصادي احلد من أو فعالية هذه اآلليات يف التقليل و

 :إن معاجلة هاته اإلشكالية تستدعي اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية

 وماهي أشكاله ؟ماهو الفساد اإلقتصادي 
هل توجد فعاًل على أرض الواقع آليات دولية ملكافحة الفساد اإلقتصادي؟ 
 مساعدة ؟هل تعمل اآلليات الدولية مبفردها أم أنه يوجد هناك جهود إقليمية و حملية 
 متى وكيف ميكننا القول أن بلد ما فاسد إقتصاديا ؟ و كيف حيلل ذلك من منظور

 قانوني إقتصادي ؟
 ت اآلليات الدولية ملكافحة الفساد اإلقتصادي نتائجها املرجوة ؟هل حقق 
 دوافع إختيار املوضوع: 

 : الدوافع املوضوعية
 تنطلق أساًسا من األهمية البالغة اليت حتتلها هذه الدراسة لدى املختصني و الباحثني 

ة اليت أن الفساد اإلقتصادي هو حمور دراسة وحتليل مجيع األزمات  اإلقتصادي بإعتبار 

تشهدها األنظمة عرب العامل و منبع للتوترات السياسية و التحديات األمنية ومرجع كل 

 .ذلك إىل ضعف أداء السلطة احلاكمة هلذه األنظمة
  الفساد اإلقتصادياألهمية البالغة اليت تعطيها املؤسسات املالية و الدولية ملوضوع 

 و مستوى املعيشة و الفقرلتنمية اإلقتصادية العالقته املباشرة و املفاهيم املرتبطة بنظًرا 

 العامل عرب
  التصورات اجلديدة للحكم الراشد أو يعترب الفساد اإلقتصادي أحد منطلقات

سواء على الذي يعترب من أحدث املفاهيم و اكثرها إستعمااًل  ة اإلقتصاديةماحلوك

 املستوى العاملي ، اإلقليمي و احمللي 
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 القضاء قيق الرفاه اإلقتصادي وحت نظمة ينصب حول كيفية التوجه احلالي ألغلب األ

و هي تدرك متام اإلداراك أن ذلك ال يتأتى إال مبكافحة الفساد على األزمات اإلجتماعية 

و البحث عن سبل و آليات حملية وحتى خارج احلدود لتعزيز يف شقه اإلقتصادي ال سيما 

 ةدوائر اإلقتصاد الرمسي مبقاربات حديثة و متطور
 :الدوافع الذاتية

  إن قضايا التنمية و اإلقتصاد خارج حدود بلدي يهمين كباحث معايش لوضع

الكفيلة  الفكرية و العمليةيستجدي كل واحد منا تقديم التصورات صعب  إقتصادي 

  .بتحسني الوضع و معاجلة اإلختالالت
 ع دولي العالقة جمتماخللل يف  يأمل الباحث من وراء حبثه أن يسهم يف حتديد– 

 .يف حماربة ظاهرة الفساد و التصدي هلاأنظمة ، كل من موقعه 
 املنهج املستخدم و أدوات الدراسة : 

الوصفي من أجل توظيف يف معاجلة موضوع البحث على إستخدام املنهج  تإعتمد

التعاريف و مجع املعلومات حول ظاهرة الفساد اإلقتصادي و حتديد مفهومها و كذا تبيان 

الناحية النظرية و بالواقع من خالل عرض بعض التجارب  منكافحة و عملها آليات امل

 .مكافحة الظاهرة 

و بالنسبة لتحديد مسببات الظاهرة و أثارها و كيفية مواجهتها و ما مدى فعالية 

 .ج التحليليهعلى املن تآليات املواجهة إعتمد

 :تقسيم الدراسة

 يف فصلني إعتمدت يف حبثي على خطة ثنائية 

وذلك بتسليط تناولت يف الفصل األول ظاهرة الفساد اإلقتصادي من وجهة نظرية 

إىل ماهية التطرق من خالل على الفساد عموما  و الفساد اإلقتصادي خصوصا  ءالضو

كذا أهم صوره يف املبحث األول ، أما املبحث و  أسبابه  ، الفساد اإلقتصادي و ، أنواعه

دثة ملكافحة الفساد اإلقتصادي  على اآلليات احمللتحليل  بالشرح و ا فقد تناولتالثاني 

 . وقراءة يف مؤشرات الفساد العاملية املستويات الدولية و اإلقليمية

دي من خالل التطرق إىل تضمن إطاًرا عملًيا للفساد اإلقتصابالنسبة للفصل الثاني 

قدمنا تقييما ملدى ول ثم يف املبحث األ أثارها على التنمية املستدامةهذه الظاهرة و  قياس

فعالية هذه اآلليات و نتائجها و كذا عرض لبعض جتارب الدول يف مكافحة الفساد 

 .يف املبحث الثانياإلقتصادي 
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 مدخل إىل الفساد اإلقتصادي و آليات مكافحته: الفصل األول

 مل يكن إهتمام اجملتمع الدولي بظاهرة الفساد اإلقتصادي أمًرا جديًدا ، فاجلميع

السليب على التنمية اإلقتصادية واإلستقرار  اههذه الظاهرة ومدى تأثري يدرك خطورة

ها للقيم األخالقية ضقويتاإلجتماعية و تعطيلها حلكم القانون و  الطمأنينةالسياسي و 

غاية يف األهمية وقضية ملكافحته أمًرا  قانونية مما جعل من إستحداث آلياتللمجتمع 

  جاًدا لدراستهاتستوجب تكتال عاملية 

ملكافحة الفساد اإلقتصادي دون القانونية  ال ميكن اخلوض و البحث يف اآللياتو 

يف املبحث األول ، ثم نعرض أهم اآلليات القانونية املرور و التطرق إىل اإلطار املفاهيمي 

 .يف املبحث الثانيملكافحة هذه الظاهرة على املستوى الدولي و اإلقليمي 

 اإلطار املفاهيمي للفساد اإلقتصادي : املبحث األول 

مكافحة الفساد تستدعي الوقوف على مفهومه كونه ظاهرة مرفوضة من قبل  إن

ومنتشرة يف مجيع البلدان وتصيب العديد من  اجلميع ، ومع هذا الرفض فإنها حالة موجودة

 اد اإلقتصاديماهية الفس الظاهرة نتطرق إىلميادين األعمال اخلاصة و العامة وملعرفة هذه 

الفساد اإلقتصادي على وجه تعريف ظاهرة الفساد بوجه عام ثم  من خالل عرض مفهوم

صور هذه الظاهرة من ثم عرض و يف مطلب أوله أنواع،  هالتطرق إىل أسباب معاخلصوص 

 . يف مطلب ثان

  اإلقتصادي ماهية الفساد : املطلب األول 

 تعريف الفساد اإلقتصادي : الفرع األول

 بوجه عام  تعريف الفساد: الأو

جاء يف املصباح املنري أن الفساد من مادة فسد ،ويقال فسد الشيء : الفساد لغة -2

و للفساد  1اإلسم فساد، واملفسدة عكس املصلحة ومجعها مفاسد  فاسد و فهو ا وًدُفُس

الصالح، فيقال  يف اللغة معاني عديدة منها التلف و العطب و اإلضطراب و اخللل وضد

فيقال تفاسد القوم اي صلح الشيء بعد إفساده أي أقامه ،ومنه أيًضا التقاطع و التدابر أ

ظهر  ''معانيه ايًضا اجلدب و القحط وهو ما يفسر به قوله تعاىل  تقاطعو ، ومنتدابرو و

 .أن املفسدة هي ضد اإلصالح و يف العموم جند 2 ''الفساد يف الرب و البحر 
                                                           

 482ـ  480، ص 4002دار احلديث، القاهرة  ''ربي عربي املصباح املنري معجم ع '' أمحد بن حممد علي الفيومي  1
 سورة الروم 22أالية   2
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 :نونيةتعريف الفساد من زاوية قا -1
الل العدد خبرزت من  ،إهتم فقهاء القانون بظاهرة الفساد و أولو له أهمية خاصة

يشري إىل أن التعريف الذي : الكبري من التعريفات اليت رصدت يف هذا اجملال من بينها 

خالف اإلصالح ، هدفه اإلحنراف  فاسدتصرف وسلوك وظيفي سىء  الفساد هو

النظام  الكسب احلرام ، و اخلروج علىو
1
ملصلحة شخصية 

  

صالح وخمالف للدين إلا رمصاد هدمهذا التعريف على اإلشارة إىل أن الفساد ي ويقوم

يتطرق إىل الفائدة اليت تعود على الشخص غري مرتكب  ومل القانون،وخروج عن 

شرًعا وغري حمرمة كما أنه ال مينع دخول تصرفات فاسدة حمرمة  الفاسد،للسلوك 

 قانوًنا 

 نية إستعمال الوظيفة العامة جبميع ما يرتتب عليها من هيبة ونفوذ" ف بأنهكما عر

التعليمات وسلطة لتحقيق منافع شخصية، مالية أو غري مالية، وبشكل مناف للقوانني و

"الرمسية 
2
 

هذا التعريف حيصر الفساد يف جتاوز القانون املتمثل يف إستعمال الوظيفة العامة 

 طلح النية ، وال يعترب عمال جمرًما يؤاخذ عليه ، وأيًضا ملويعاب عليه إستعماله ملص

تية من الفساد، كما قد يكون هدف أالتعريف إيضاح للهدف و املنفعة املتيتضمن 

حتقيق أهداف لآلخرين وليس لنفسه ،كما أن هذا التعريف حيصر  املوظف العام

 خرىالفساد اإلداري دون باقي األنواع األ: الفساد يف نوع واحد هو

 : تعريف الفساد من زاوية إدارية -3
يعرف بأنه النشاطات اليت تتم داخل اجلهاز اإلداري احلكومي ، و اليت تؤدي 

عن هدفه الرمسي لصاحل أهداف خاصة ، سواء كان ذلك فعال إىل إحنراف ذلك اجلهاز 

3"ي أم باسلوب مجاعي منتظم دمستمرة وسواء كان بأسلوب فر متجددة أم بصفة

   

يشر إىل املوظف العام ودوره يف هذه  اإلحنراف اإلداري وملعلى  التعريف ركزوهذا 

 النشاطات اليت تؤدي إىل فساد اجلهاز اإلداري 

                                                           
1
رسالة ماجستري ، " واقع اإلجراءات األمنية املتخذة للحد من جرائم الفساد  '' عبد الكريم بن سعد إبراهيم اخلثران  

 42، ص 4002قسم العلوم الشرطية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض ، 
 املرجع نفسه  2
املؤمتر العلمي حول النزاهة أساس األمن " اإلسرتاجتية العامة ملكافحة الفساد اإلداري واملالي" ، مرتضى نوري حممود  3

   7ص  4008و التنمية، هيئة النزاهة ، العراق ،ديسمرب 
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جاء داخال يف هذا النطاق حيث عرف ( Huntington)و تعريف صموئيل هنتجتون 

اف وغايات سلوك املوظف العام ينحرف عن املعايري املتفق عليها لتحقيق أهد" الفساد بأنه 

 " خاصة  

معايري مل  وهذا التعريف حيصر الفعل الفساد يف سلوك املوظف العام الذي خيرج عن

 حيددها 

أنه ال جيب   التنمية البشريةالتطوير اإلداري و باملهتمة   اهليئاتنظر بعض  ةوجه ومن

 ن هذا النظامجمرد القواعد القانونية السائدة يف اجملتمع ، ال أن ننظر إىل الفساد على أنه

يسمح مبمارسات تقنني الفساد ، ألن هذه و القانوني نفسه ميكن أن يكون فاسد 

فاسدة واملؤسسة الفاسدة قد تغري تكار الطبقة املسيطرة و اليت تكون إبالقواعد من  

وقوع حتالفات بن باقي املؤسسات األخرى باإللتحاق بالركب ،و يكون من املتصور 

تنتمي إىل مؤسسات خمتلفة داخل النظام كأعضاء السلطة  العناصر الفاسدة و اليت

إىل نشوء الفساد املؤسسي أو النظامي القضائية و التشريعية و التنفيذية وهو ما يؤدي 
1
  

 :تعريف الفساد من زاوية إجتماعية علماء اإلجتماع -4
 يعتربون الفساد ظاهرة إجتماعية ويستخدمونه للداللة بصورة عامةعلماء اإلجتماع 

حتقيق منافع شخصية على حساب هدف ب،  والعرف على جمموع األعمال املخالفة للقانون

 .املصلحة العامة

الفساد السلوك الذي ينحرف على املعايري و القواعد اليت ويف هذا اإلطار يعرف 

تنظم ممارسة وظيفة عامة ، أو أداء دور مجاعي للحصول على نفع شخصي أو مجاعي غري 

هاون يف اإللتزام مبعايري األداء السليم للواجبات ، أو تسهيل ذلك لآلخرين ، أو التمستحق 
2
 

ى الدور اإلجتماعي و أهميته يف توجيه السلوك الفاسد ، لع وهذا التعريف يركز

  .وإستبعد األدوار األخرى اإلدارية و السياسية و اإلقتصادية

عريف للفساد هو ن أصدق تأ (George Maudi Showert) ويرى جورج مودي شاورت

ستخدام النفوذ إسوء  هو الفساد: " الذي ورد يف موسوعة العلوم اإلجتماعية األمريكية

 "لتحقيق أرباح خاصة 

                                                           

 
1
  220، ص  4002اهرة ، قتصادية يف مصر ، مصر العربية للنشر ، القإل، الفساد و اجلرائم ا أمحد أنور  
  42، مرجع سابق ، ص  عد إبراهيم اخلثرانعبد الكريم بن س  2
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ويشتمل ذلك يوضوح على مجيع أنواع الرشاوى للمسؤولني احملليني الوطنيني أو 

ولكنه يستبعد الرشاوى اليت حتدث داخل القطاع اخلاصالسياسيني 
1
 

 ريف الفساد اإلقتصادي تع: ثانًيا 

ختلفت التعاريف بإختالف ، حيث إتعريًفا موحًدا للفساد اإلقتصاديليس هناك 

 :اإلجتاهات كما يلياألراء و

 :الفساد اإلقتصادي يف نظر الشريعة اإلسالمية -2
موضًعا ، وكان مقروًنا  00لقد ورد لفظ الفساد و مشتقاته يف القرآن الكريم يف 

التخريب و اإلتالف يف األرض عامة ، حيث أشارت العديد من اآليات  باإلساءة و التدمري و

هالك النسل و نقض عهد إتالف الزرع و الثمار و إإىل مجلة  من املفاسد بعينها كالشرك و 

حلاق الضرر بالبيئة و الغش يف الكيل و امليزان و خبس الناس إاهلل ونهب األموال و 

 اشياءهم

غري مشروع بوصفه ، وهو  بأصلهما كان مشروًعا :" فالفساد عند الفقهاء هو 

 ''مرادف للبطالن عند اإلمام الشافعي 
2
  

اإلحنراف عن الطريق املستقيم مبا يتنافى مع الديانات السماوية " والفساد أيضا هو  

و مبادئ األخالق السوية ، و ضده اإلصالح و الصالح ، وهو يشمل كل ختريب أو إضرار 

 أو العناصر املختلفة للبيئة( احليوانية أو النباتية) ت احلية سواء إتصل بالكائنا

 :و هناك سبعة صور للفساد اإلقتصادي يف ضوء الفكر القرآني و السنة النبوية وهي 

 

 فساد إقتصادي يف املعامالت التجارية 
 فساد إقتصادي بأكل مال اليتيم ظلًما و بغري وجه حق. 
 فساد إقتصادي بإهالك احلرث و النسل 
 فساد إقتصادي يف املعامالت املالية 
 فساد إقتصادي بالتكرب و الغرور و عدم أداء احلقوق املالية املفروضة 
 فساد إقتصادي بإحتالل دولة لدولة اخرى. 

                                                           
  224، ص  4002، اإلدارة بالشفافية ، دار النهظة العربية ، القاهرة ،  سامي الطوخي  1
يع ، اجلزائر ، دار اخللدونية للنشر و التوز  ''،التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية  حممد بن املدني بوساق  2

 2، ص  4002
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 :اإلقتصادي تعريف بعض املنظمات الدولية للفساد -1
  عامة هو إساءة إستعمال السلطة العامة أو الوظيفة ال: منظمة الشفافية الدوليةتعريف

للكسب اخلاص بشكل مباشر أو غري مباشر لتحقيق اغراض شخصية مستندة إىل 

احملسوبية 
1 

  إلتماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر "بأنه  إتفاقية األمم املتحدةكما عرفته

أو غري مباشر ميزة غري مستحقة سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان 

ف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ماد لدى أدائه وجباته آخر ، لكي يقوم ذلك املوظ

الرمسية 
2
 

  فساد ، حيث يرى بأنه يعرب عن فله مفهومه اخلاص بال النقد الدولي صندوقأما :

فادة من هذا السلوك لشخص واحد عالقة األيدي الطويلة املتعمدة اليت تهدف لإلست"

حالتني من الفساد ، األوىل تتم بقبض  جملموعة ذات عالقة باآلخرين ، كما مييز بنيأو

الرشوة عند تقديم اخلدمة اإلعتيادية املشروعة و املقررة ، أما احلالة الثانية فتتمثل يف 

مني خدمات غري مشروعة و غري منصوص عليها و خمالفة القانون مقابل أقيام املوظف بت

رة أو القيام تقاضي الرشوة كإفشاء معلومات سرية ، أو إعطاء تراخيص غري مرب

بتسهيالت ضريبية و إمتام صفقات غري شرعية و غريها من التعامالت غري القانونية اليت 

حيصل مقابلها املرتشي على مبالغ و مردودات مادية مقابل تسهيالته اليت يقدمها 
3
  

و هناك من يربط الفساد بدرجة إحتكار القرار و حرية التصرف و املساءلة ، 

القة طردية ما بني الفساد و درجة إحتكار القرار، و عالقة عكسية بإعتبار أن هناك ع

:مابني الفساد و درجة املساءلة ، وميكن التعبري عنها بالعالقة 
4
 

 املساءلة –حرية التصرف  +حتكار القرارإدرجة  =الفساد اإلقتصادي 

حتكار إفالفساد غالًبا ما يوجد حيث يكون ملنظمة معينة أو شخص معني سلطة 

اذ القرار دون اخلضوع للمساءلة عة أو خدمة معينة ، و يكون له حرية التصرف و إختسل

 ثالرقابة ، ألن الفساد جرمية مبنية على التفكري و احلساب و ليس على العاطفة ، حيو

                                                           
1
، عبدو مصطفى ، معضلة الفساد يف اجلزائر دراسة يف اجلذور و األسباب و احللول ، دار جيطلي للنشر عنرت بن مرزوق  

 82ص  4002اجلزائر ، 

، ، النظام القانون ملكافحة الفساد يف اجلزائر ، منشورات املؤسسة الوطنية لإلتصال ، اجلزائر  موسى بودهان  2

 22، ص  4002

 24، ص  4002، الفساد و اإلصالح ، منشورات أجناد كتاب العرب ، دمشق ،  عماد صالح  3

، فساد اإلدارة و اإلبداع يف اإلصالح ، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي ، الدار األكادميية للعلوم  ميخائيل جونسون  4

  28، ص  4002القاهرة ، الطبعة األوىل 
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عطاء إمني خدمات مينعها القانون كإفشاء معلومات سرية مهمة أو أيقوم املوظف بت

 .خيص غري مربرة اتر

بني معظمها هو حتقيق املنفعة  ا التعاريف السابقة لوجدنا العامل املشرتكلو تأملن

ن الفساد كحرا على أالكسب اخلاص بإستخدام املنصب أو الوظيفة العامة ، و كأو

القطاع العام فقط و هذا غري صحيح فهو موجود حتى يف القطاع اخلاص ، حيث أثبتت 

د اإلقتصادي ، حيث  معظم أشكال الفساىل حد كبري يفإالتجارب أن هذا األخري متورط 

، باإلخالل بواجبات وظيفتهم ، أو القيام بأعمال حمرمة عليهم عن  قصد يقوم املوظفني

 .بالرغم من علمهم بالتعليمات ، أو قبوهلم رشاوى لتحقيق مكاسب خاصة

سوء إستخدام :" و عليه فلعل التعريف املناسب و الشمل للفساد اإلقتصادي هو 

ة أو املنصب لتحقيق غايات شخصية و منافع خاصة سواء يف القطاع اخلاص أو يف الوظيف

القطاع العام ، حيث خيل املوظف بواجبات وظيفته أو يقوم بأعمال حمرمة عليه عن قصد 

 "  رغم علمه بتعليمات عمله

ن إستخدام  مصطلح الوظيفة أو املنصب عموما يف هذا التعريف يعد أكثر أذلك 

حيث يشمل هذا ( ي ربطها بالقطاع العامأ) تخدامها مقيدة فيما سواه مشوال من إس

ال على العاملني يف القطاع العام ، كما إاملصطلح كل من الوظيفة العمومية و اليت ال تطلق 

ن وجدت فهي ضعيفة ، إيشمل أيضا الوظيفة يف القطاع اخلاص ، لبعد األول عن الرقابة و 

للمساءلة و الرقابة إما من املدير املسؤول عنه مباشرة أو   خبالف الثاني فهو أكثر تعرًضا

ل املالك أو جملس اإلدارة و غري ذلك ، وبالتالي فهو أقل فسادا من األول و ليس خال بمن ق

 .   منه

 أسباب الفساد اإلقتصادي: الفرع الثاني
1

 

ئة ة ما ترجع إىل اهلياكل الرديللفساد اإلقتصادي جذور متعددة غال أنها عاد

 :الضعيفة للمؤسسات وتتضمن أعمق هذه اجلذور ما يليو

 القوانني و اللوائح غري الواضحة و املعقدة وسرعة تواتر تغيريها : أواًل

تتطلب القوانني املتعارضة تفسرًيا دقيقا مما يتيح للمسؤولني سلطة أكرب لإلعتماد  

شوائية منحازة ختدم على تقديرهم الشخصي ومن ثم يزيد من خماطر إختاذهم لقرارات ع

أغراضهم ،و عندما يصبح إصدار القوانني أمًرا ال ميكن التنبؤ يه يكون من العسري على 

                                                           
1
 02، ص  4002لبنان ،  47اد ومؤشراته املختلفة ، جملة النبأ ، العدد سف، قضايا الأمحد مرسول أمحد  
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رواد األعمال اإللتزام بهذه القوانني إلتزاًما كامال وهكذا يصبح الفساد وسيلة لإللتفاف 

لة ختاذ قرارتهم العشوائية املفتقرة للعداإكنهم من ميكفاءة املسؤولني و حول عدم
1

    

 األسباب السياسية : ثانًيا

إن حمدودية قنوات التأثري الرمسية على قرارات األجهزة اإلدارية احلكومية وضعف 

العالقة بني األجهزة و اجلمهور و التعالي و شيوع الوالءات احلزبية على حساب احلس 

قابية ، من الوطين الشامل ومحاية املفسدين و التساهل يف حماسبتهم وغياب األنظمة الر

سات منحرفة ختل باألهداف و املصاحل حاالت الفساد وظهور ممار شأنه أن يسبب بروز

إذا كان هذا الكالم ينطبق على غالبية الدول النامية فهل يعمم على . العامة للمجتمع 

إن اإلجابة على ذلك ستكون بالنفي طبًعا آلنه ينطبق قطًعا على حاالت  الدول املتقدمة ؟

جهزة الدولة احلكومة أجلمهور و فساد يف دول تتعدد فيها قنوات اإلتصال بني اعديدة لل

ة داخل اجملتمع ، كما هو احلال يف زبيوالءات الوطنية على الوالءات احلتتفوق فيها الو

العديد من الدول املتقدمة و األكثر تقدًما 
2

   

 األسباب اهليكلية :  ثالًثا 

يمية و املؤسسية اليت تقف وراء املمارسات الفاسدة األسباب اهليكيلة و التنظ تتعدد

يف املنظمات احلكومية و اخلاصة ، وجند أن أغلب هذه األبعاد املؤسسية و التنظيمية تؤثر 

بشكل مباشر أو غري مباشر يف السلوك اإلداري أو التنظيمي حبيث جتعل منه سلوًكا 

ابة ، العالقة مع املسؤولني منحرفأ أو منضبًطا وميكن  ذكر هذه العوامل كضعف الرق

... يف اإلدارات العليا ، البطالة املقنعة ، عدم اإلستقرار
3

كما ينتج الفساد بوجود هياكل   

األفراد و ال تستجيب ملطالبهم  قدمية ألجهزة الدولة ال تتوازن أو تنناسب مع قيم وطموحات

اجلهاز املعين و أولئك  إحتياجاتهم ، وهذا من شأنه أن خيلق حالة من عدم التوافق بنيو

عتماد مسالك أخرى تنطوي حتت مفهوم الفساد لتجاوز فراد ، مما جيعلهم يلجئون إىل إاأل

حمدودية اهلياكل القدمية و حتقيق مصاحل ذاتية على حساب أهداف ومصاحل اجلهز 

                                                           
1
  ( www .cipe.org)  1002مارس " إرشادات عملية ملكافحة الفساد : "  CIPEمركزاملشروعات الدولية اخلاصة  

2
املديرية "  الوظائف احلكومية أثر األخالقيات الوظيفية يف تقليل فرص الفساد اإلداري يف"  أسار فخري عبد اللطيف  

  4002العامة لإلحصاء و األحباث ، البنك املركزي العراقي 
دار وائل " املسؤولية اإلجتماعية و أخالقيات األعمال "  صاحل مهدي حمسن العامري،طاهر حمسن منصور الغاليب.  3

  220ص  4002للنشر ، الطبعة األوىل ،األردن 
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ية املعين ، و من املالحظ أن مثل هذه احلاالت موجودة ومعمول بها يف كثري من الدول النام

 .و الدول املتقدمة ، غري أنه يف الدول النامية يتفاقم ويتكاثر بسرعة فائقة 

 األسباب القيمية: رابًعا 

ميكن القول أن الفساد ما هو إال نتيجة إلنهيار النظام القيمي لألفراد و الذي يتمثل 

فة أوهشة بالقيم و التقاليد و العادات اإلجتماعية املوروثة و إستبداهلا بأطر قيمية منحر

 .بعيدة عن القيم املعتمدة يف اجملتمع

 األسباب اإلقتصادية: خامًسا

قتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد باشكال متنوعة ، فالسياسات إليشكل ا

اإلقتصادية و النقدية املرجتلة للدولة ، و األزمات اإلقتصادية بسبب احلروب و الكوارث   

الفساد بشتى أنواعه ، و عمليا ميكن اإلشارة خال يشجع دأوسوء التخطيط قد تكون م

 هي البطالة ، إخنفاض األجور وضعفإىل بعض العوامل اليت تدفع بإجتاه الفساد ، و

لتضخم ، حمدودية فرص اإلستثمار املرتبات بشكل عام ، تدهور قيمة العملة بسبب ا

إلقتصادية و املالية التهافت على شراء الوظائف ودفع الرشاوى ، عدم فعالية نظم الرقابة او

 .يف املؤسسات

 أنواع الفساد اإلقتصادي : الفرع الثالث

ميكن تصنيف الفساد اإلقتصادي إىل عدة أنواع بناء على جمموعة من املعايري كما 

 :يلي

 حسب األطراف املتعاملة فيه: أوال
1
 

و هو الذي يرتكبه شخص أو جمموعة من األشخاص من داخل : الفساد الداخلي -2

 ثائق مهمةختالس املال أو تدليس أو تزوير وة اليت يعملون بها مثل قيامهم بسرقة أو إاملنظم
وهو النوع األكثر شيوًعا و إنتشاًرا ، حبيث يتم من خالل إشرتاك : الفساد اخلارجي -1

 .أكثر من جهة داخل و خارج املنظمة ، وذلك بالتفاعل بني جانيب العرض و الطلب
 :ساد يف اجملتمعحسب درجة تغلغل الف: ثانًيا

وهو الذي ينتشر يف املستويات الوظيفية الدنيا و ذلك من  :(العادي)الصغري  الفساد -2

وميني من ذوي كخالل الرشاوى الصغرية و املنتشرة بني املوظفني الصغار و املسؤولني احل

احملدودة بهدف زيادة دخلهم  بالروات
1

 

                                                           
1
 4002املنعقد يف الرياض، مايو " مكافحة أعمال الرشوة" ال الرشوة و الفساد، ملتقى مكافحة أعم ر،صبحي منصو  

 ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة
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يف املستويات الوظيفية العليا، وذلك وهو الفساد الذي ينتشر : (الشامل)الكبري  الفساد -1

خالل قيام القادة السياسيني و كبار املسؤولني بتخصيص األصول العامة لإلستخدام من 

اخلاص ، وإختالس األموال العامة ، و الدخول يف رشاوى الصفقات و العقود اليت تتضمن 

 .مبالغ كبرية 

و املصاحل و اإلجرءات  و يتضمن هذا النوع من الفساد شبكة معقدة من العالقات

الت يتقاضها املوظفني السامني  كتشافها ومن أمثلة هذا الفساد املكافآتإاليت يصعب 

اخل ، و يزداد الفساد ....املسؤولني الكبار يف الدولة ، وإسترياد السلع بدون دفع الرسومو

مواجهة  نهار الدولة يفعندما ت ومة املركزية ، مثاًلكالشامل عندما تنهار رقابة احل

حتل حمله اجلرمية املنظمة كما هو احلال عند إحنياز اإلحتاد السوفياتي سابًقا األزمات و

 .الثورات العربية األخريةو 2

 حسب درجة التنظيم: ثالًثا

وهو ذلك النوع من الفساد الذي ينتشر يف املنظمات املختلفة من خالل : الفساد املنظم -2

ا و كيفية هعرف من خالهلا مقدار الرشوة و آلية دفعإجراءات و ترتيبات مسبقة و حمددة ت

نهاء املعاملة ، حيث يضمن الطرف املعارض للفساد إنهاء املعاملة و عدم توقفها ، ويف إ

اني منها اجملتمع بكامل طبقاته هذه احلالة فإن الفساد يأخذ شكل الظاهرة اليت يع

سسات و سلوك األفراد على مبختلف قطاعاته و هذا النوع من الفساد يؤثر على املؤو

اعية ، وهو فساد يصعب كافة املستويات و كافة النظم اإلقتصادية ، السياسية و اإلجتم

 .ل ألن يكون إحتكارًيايجتنبه و مي
، حيث تتعدد خطوات دفع الرشوة وهو أكثر خطورة من سابقه: الفساد العشوائي -1

نهاء املعاملة فيها و عدم بدون تنسيق مسبق و ال ميكن خالل أي من اخلطوات ضمان إ

 .سري األعمال لوهذا ما يعرق إبقائها،
 

 

                                                                                                                                                                                
العام ومكافحة الفساد اإلداري  املال" ، مدخل مقرتح ملكافحة الفساد يف الوطن العربي ، ندوة عطاء اهلل خليل   1

،  4008، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،  4007مايو  28-22ة يف تونس من ، املنعقد" املالي و

  42ص 
2 Paulo Mauro, La corruption causes, conséquences et voies à explorer, http://www.afdb.org 
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  حسب نوع القطاع الذي ينتشر فيه: رابًعا
1
  

إن الشكوى كانت ومازالت من الفساد الذي يعم مؤسسات : فساد يف القطاع العام  -2

يشكون من هذا الفساد يف خطبهم  الدولة ، حتى أن من هم يف السلطة أنفسهم

و تسمع إدعاءاتهم لإلصالح و حماربته ، إذ يعترب القطاع العام مرتًعا خصًبا تصرحياتهم و

  .لإلحنرافات اإلدارية و السرقات املالية و ذلك لضعف و غياب آليات الرقابة و املساءلة
أثبتت التجارب و الدراسات أن الفساد ال يقتصر فقط على : فساد يف القطاع اخلاص -1

فحل حتى يف القطاع اخلاص حيث أشار تقرير منظمة القطاع العام بل ينتشر و يست

مريكية هي أكثر الشركات اليت متارس أعماال الشفافية العاملية إىل أن الشركات األ

غري مشروعة ، تليها الشركات الفرنسية و الصينية و األملانية ، حيث تتعامل هذه 

م مرتبات  كبرية لف دول العامل تدفع هلتت مع جيش كبري من املوظفني يف خمالشركا

 .مقابل اخلدمات اليت يقدمونها هلا

 حسب نطاقه اجلغرايف: خامًسا

و هو ما يعرب عن الفساد داخل البلد الواحد، و ال خيرج عن كونه فساد : فساد حملي -2

ملوظفني أو رجال أعمال أو سياسيني حمليني ممن ال يرتبطون مبخالفات و جرائم مع 

 شركات أجنبية خارج الدولة 
ضمن قد تأخذ ظاهرة الفساد أبعاًدأ واسعة ، تصل إىل نطاق عاملي و ذلك : د دوليفسا -1

القيادة ات احمللية و الدولية  بالدولة واإلقتصاد احلر، و تصل األمور إىل أن ترتابط الشرك

مبنافع ذاتية متبادلة ، وتعترب الشركات األمريكية من أكرب الشركات اليت متارس 

 .منظمة الشفافية الدولية  أعماال غري مشروعة حسب
 من حيث املستوى: سادًسا

و هو ) يعد فساد القمة من أكثر أمناط  الفساد شيوًعا يف الدول النامية : فساد القمة -2

حبيث يقومون بإستغالل اخلريات  ،(الفساد اخلاص بالرئيس أو املدير أو املسؤول األول 

 .لطتهم وسيادتهماألموال العامة دون رقيب أو حسيب مستغلني بذلك سو

إذا فسدت القمة على النحو السابق الذكر فال بد و أن تفسد : املؤسسي الفساد -1

القاعدة و األتباع ، حيث يؤدي فساد احلكم إىل فساد النظام مبؤسساته املختلفة 

                                                           
داري ، امللتقى العربي الثالث ، املنعقد يف الرباط ، ، آليات محاية املال العام و احلد من الفساد اإلحممد خالد املهايين   1

 48، ص  47ص  4002، منشورات املنظمة  العربية للتنمية اإلداري  4008اململكة املغربية ، مايو 
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كفساد الربملان و فساد الوزارات و اإلدارات املختلفة ، و اهليئة القضائية و أجهزة األمن ، 

ل املؤسسة العسكرية ، وفساد األحزاب السياسيةفساد داخ
1 

 حسب العائد : سابًعا

و هو الذي يهدف إىل احلصول على عوائد مادية و مالية مثل الرشوة ـ : الفساد املادي -2

 اخل....اإلختالس و سرقة األموال ، تزوير األوراق النقدية ، التهريب،
يها مقابل مادي ، مثل ممارسة يكون يف احلاالت اليت يشرتط ف: الفساد غري املادي -1

الوساطة و احملابات و احملسوبية بدون مقابل مادي ، باإلضافة إىل سوء إستخدام السلطة 

 .و ماشابه ذلك
 و النظريات املفسرة إلنتشاره صور الفساد اإلقتصادي: املطلب الثاني

تتعدد مظاهر و صور الفساد اإلقتصادي ، حبيث ال ميكن حصر هذه املظاهر 

حسب نظرة كل فريق من أن إنتشاره يلقى تفسريات متعددة  اكمل كامل ودقيق،بشك

  .املهتمني بهذه الظاهرة 

 صور وجتليات الفساد اإلقتصادي: الفرع األول

الفساد خيتلف بإختالف اجلهة اليت متارسه أو املصلحة اليت يسعى  خيتلف 

لتحقيق منفعة مادية أو  لتحقيقها ، فقد ميارسه فرد أو مجاعة أو مؤسسة ، وقد يهدف

مكسب سياسي أو مكسب إجتماعي و قد يكون فردي ميارسه الفرد مببادرة شخصية و 

على و ،منسق، وقد متارسه جمموعة بشكل منظم ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى 

 :العموم ميكن حتديد جمموعة من مظاهر و أشكال الفساد اإلقتصادي على النحو التالي

 ة و احملسوبية الرشو: أوال

و تعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو  : وةــــــــــــالرش-2

تنفيذ أعمال خالف التشريع أواألصول املهنية 
2 

لعامة كما تعرف على أنها إجتار املوظف العام يف أعمال وظيفيته ، إذ أن الوظيفة ا

اتب املقرر هلا مبقتضى اللوائح أو الر جراألتفرض أن شاغلها ال ينتظر مكافأة غري 

س نزاهة الوظيفة و يسلب الدولة القوانني املنظمة هلا ، و أن التطلع إىل ما وراء ذلك ميو

                                                           
1
، الرقابة املالية على أملوال العامة يف مواجهة األنشطة غري املشروعة، مكتبة بستان املعرفة ،  علي أنور العسكري 

 .22، ص  4008رية ، اإلسكند
، تنظيم اإلدارة املالية من أجل ترشيد اإلنفاق احلكومي و مكافحة الفساد ، دار صفاء للنشر و حممود حسني الوادي  2

  222، ص  4020التوزيع ، عمان 
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عماهلا اإلحرتام الواجب ، وتؤدي الرشوة إىل التفرقة بني املواطنني ، فمن يدفع تؤدى له و

 .ال يرغب يف ذلك مصلحة بينما تهدر أو تعطل مصاحل من الميكنه الدفع أو 

أي تنفيذ أعمال لصاحل فرد أو جهة ينتمي هلا الشخص مثل حزب أو عائلة  احملسوبية-1

 .ستعمال النفوذ دون أن يكونوا مستحقني لهإاخل ب...أو منطقة 

 التهرب الضرييب و اجلمركي :ثانًيا

  : التهرب الضرييب-2
املداخيل احلقيقية  يقصد به املمارسات اليت يقوم بها اخلاضعون للضريبة إلخفاء

اخلاضعة للضريبة مثل عدم تسجيل بعض اإليرادات املتحصل عليها يف اإلقرار الضرييب 

يضا قد يقومون بإصطناع قوائم مالية غري حقيقية مبعرفة بعض أنهائًيا إىل املصلحة ، 

جبة احملاسبني املعتمدين  و الذين جييدون التالعب يف البيانات و املفردات احملاسبية الوا

التسجيل يف الدفاتر ، حيث تسفر احملاسبة النهائية عن خسائر ال يتحقق عنها ضرائب أو 

دث داءها إىل خزينة الدولة ، و قد حيتسفر عن ضرائب أقل من القيمة احلقيقية الواجب أ

 التهرب الضرييب  عن طريق رشوة املسؤولني يف اجلهاز الضرييب
قوم بها املكلفني بالضريبة بهدف جتنب تلك املمارسات اليت " كما يعرف بأنه 

" احلدث املنشىء هلا 
1
 

أن يلجأ املكلفون إىل : ميكن التمييز بني نوعني من التهرب الضرييب ، األول

عطاء اهلبات إحقة مثل الثغرات القانونية اليت متكنهم من التخلص من الضرائب املست

حكام القانونية بوسائل ضرائب األن خيالف فيها اخلاضعون للأهو : و الثاني ،التربعات و

تالف العمدي إلالغش و التزوير و الرشاوى للهروب من الضرائب املستحقة عليهم كا

يهام املصلحة إلللسجالت أو املستندات الضريبية ، إصطناع أو تغيري فواتري الشراء أو البيع 

بقلة األرباح و زيادة اخلسائر 
2

   

 

 

                                                           
1
و علوم ، التهرب اجلبائي كأهد مظاهر الفساد اإلقتصادي، جملة العلوم اإلقتصادية  وهلي بوعالم ، عجالن العياشي  

ص  4008، دار اهلدى للطباعة والنشر ، عني مليلة ، اجلزائر  8التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، العدد 

228 . 
قتصاد اخلفي ، الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، إل، نبيه ،انسرين عبد احلميد  2

  422ص  4008
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 التهرب اجلمركي-1

البضائع إىل البالد أو إخراجها منها بصورة خمالفة للتشريعات يقصد به إدخال  

املنع  املعمول بها دون أداء الرسوم اجلمركية و الضرائب األخرى كلًيا أو خالًفا ألحكام

التقييد الواردة يف القانون و
1

وسائل جد متطورة  و نن املهربني يف إستخدام  طرقحيث يتف  

  .اء عملية التهريبيصعب على رجال اجلمارك ضبطهم أثن
 غسيل األموال :لَثاثا

تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر اخلطرية ، اليت تواجه الكثري من دول العامل 

قد ولة ومكانتها يف العامل، وملا هلا من أثار إقتصادية و إجتماعية و سياسية خطرية على الد

الدول املختلفة ، خاصة يف ظل ساعد إنتشار هذه الظاهرة سهولة إنتقال رؤوس األموال عرب 

حترير التجارة الدولية
2
  

و ليس هناك إتفاق بني الدول حول مفهوم غسيل األموال ، األمر الذي يزيد من 

صعوبة حماوالت مكافحة هذه اجلرائم خاصة على املستوى الدولي ، ومن بني التعاريف 

 :اليت قدمت هلذه الظاهرة ما يلي

 تلك العملية اليت يتم مبقتضاها إخفاء مصادر " :لى أنها بظاهرة غسيل األموال ع يقصد

روعة مثل جتارة شلنشاط اإلجرامي و األنشطة غري املموال املتولدة عن العمليات ذات ااأل

ختالس ، جتارة األسلحة احملظورة ، تقاضي الرشاوى إلاملخدرات و األعضاء البشرية ، ا

اخل اإلقتصاد املشروع ، من خالل سلسلة ، التهريب ، و العمل على إدخاهلا مرة أخرى د

من عمليات التحويالت املالية و النقدية ، حبيث يصبح من الصعب التعرف على املصادر 

موال ، ومن ثم إنفاقها و إستثمارها يف أغراض مشروعة األصلية هلذه  األ
3
  

  لسرقات موال اإلجتار باملخدرات و اأك) ضخ األموال غري النظيفة  ''كما تعرف بأنها

ة اإلقتصادية و اإلستثمارية يف أنبوب األنشط( اخل ...لقدمية الكربى و سرقة االثار ا

املشروعة سواء على املستوى الوطين أو عرب الوطين على حنو يكسبها صفة املشروعية يف 

                                                           
 2، ص  4002التهريب نصا و تطبيًقا ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  اجلمارك و نبيل صقر ،  1
جمموعة النيل العربية ، القاهرة / ،غسيل األموال الظاهرة األسباب و العالج ، الطبعة األوىل  حمسن أمحد اخلضريي   2

  28، ص  4002
املستوى العاملي، جملة العوملة  و اإلجتماعية علىقتصادية إل، ظاهرة غسيل األموال و آثارها ا عبد اهلل عزت بركات  3

 427ص   4002فريقيا، جامعة الشلف، إقتصاديات مشال وإ
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نهاية املطاف ، وهكذا تتخلص هذه األموال من مصدرها األصلي غري النظيف ، لتتجدر 

 وسط إقتصادي طبيعي و مشروع بذلك من جديد يف
1
 

 التجارة غري املشروعة  :رابًعا

 جتارة األسلحة : أوال

نشطة شبكات اجلرمية املنظمة ، إذ ان أا من إن التجارة بالسالح متثل نشاًطا واسًع

نشوء احلروب و النزاعات ، حملية كانت أو دولية قد شجعت وبشكل كبري على وجود 

، من خالل عمليات البيع و الشراء لألسلحة بالسالح واق كبرية وضخمة للتجارةسأ

 مبختلف أنواعها 
 جتارة املخدرات : ثانًيا

العديد من  دوسيلة لزيادة الثراء عن لقد باتت جتارة املخدرات عملية مرحبة للغاية و

املفسدين أو لسد العجز املالي يف موازنات بعض الدول ، و تشمل التجارة باملخدرات على 

الداخلي الذين يزرعون املواد املضرة حبة البشر ، و الذين يقومون بتسويقها على املستوى 

املستوى احمللي ، أما على املستوى الدولي فتشمل قيام العديد من املنظمات و املؤسسات 

 .الدولية بعملية املتاجرة باملخدرات مع العديد من الشبكات اإلجرامية املنظمة

 فسرة إلنتشار الفساد اإلقتصاديامل النظريات: الثانيالفرع 

 :من النظريات املفسرة للفساد اإلقتصادي، لعل أهمها ما يلي  هناك جمموعة

 النظرية اإلقتصادية: أوال 

العائد اإلقتصادي غري  لفساد اإلقتصادي إىل البحث عن الريع أوترجع هذه النظرية ا

وظيفة أواملنصب املشغول ، بإستخدام وسائل خمتلفة مثل الاملشروع لتحقيق منفعة خاصة 

" العمالء" أي  يرجع اإلقتصاديون أسباب الفساد اإلقتصادي إىل التفاعل بني الزبائن  حيث

عموميني وأفراد آخرين قطاعا عائلًيا أو مواطنني أو سياسيني أو رمسيني  اسواء كانو

عن دخل ، فحسب هذه النظرية الفساد يهدف للبحث " عارضو الفساد"يتصفون بالفساد أي 

من وراء نظام العرض و الطلب ،وتركز مداخل مقاومة الفساد يف  غري شرعي من خالل أو

.هذه النظرية على اإلصالحات اإلقتصادية كطريق رئيسي لإلصالح
2
   

 

                                                           
 44 ، ص 4008، العوملة و تبييض األموال ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي  1
2
، أسبابه، آثاره و عالجه، امللتقى الثالث للبحث العلمي ، ، الفساد اإلقتصادي ، أنواعه  عبد اهلل بن حاسن اجلابري  

 20امعة أم القرى، اململكة العربية السعودية ، ص ج



 

 

 
18 

 

 النظرية السياسية: ثانًيا

لقد تباينت وجهات نظر علماء السياسة ، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص 

ة وضعف وختلف اجملتمع املدني ، هلذا فهم حيبذون التدخل مية الدائاملؤسسات السياس

الواعي كأداة أساسية ملقاومة الفساد ، ومما يؤخذ على هذا الرأي نظرته لقوة  السياسي

الدميقراطية السياسية و اإلصالحات السياسية بإعتبارها مؤثًرا هاًما على التغريات الدائمة 

ممارستهم للفساد وجتاهله ظروف وعوامل لحد من إستفحال يف سلوك املوظفني العموميني ل

إقتصادية و إجتماعية ودينية ، و اليت تلعب دور مهم يف حماربة الفساد مبختلف أخرى 

أشكاله ، و هو ما يسمح بظهور فئة أخرى من السياسيني ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة 

نهم يشككون يف الفعالية ألوهلذا ونظم السيطرة السياسية ، ائمة قعلى هياكل القوى ال

احملتملة لإلصالحات السياسية و اهليكلة 
1
 

 النظرية اإلجتماعية  :ثالًثا

إىل وجود خلل يف بناء اجملتمع  سيايالوظيفية يف علم اإلجتماع الس النظريةترجع 

 قات و السلوكيات ، باإلضافة إىلووظائفه األمر الذي ينعكس سلًبا على طبيعة العال

نني نتيجة إرتفاع نسبة البطالة وضاع املعيشية لفئات واسعة من املواطو تدهور األتردي 

الفقر ما يدفعهم للبحث عن طرق غري مشروعة من أجل مواجهة متطلبات احلياة و غالء و

املعيشة 
2
 

 النظرية القانونية :رابًعا 

صادية وضوع الفساد يف أبعاده اإلقتمبلعديد  من الدراسات ذات العالقة ا تشري

، هلذا فالنظرية  اإلدارية إىل وجود عالقة بني التشريعات املطبقة وظهور مشكلة الفساد و

طبقة أو فئة القانونية ترى أنه كلما كانت التشريعات متخلفة أو جمحفة أومنحازة إىل 

كما أن قتصادية و اإلدارية الفاسدة ، إلأوحزب كانت دافعة إىل ظهور املمارسات ا

املستجدات اإلقتصادية العاملية كفاءة عالية إىل أحدث بال تستجيب  القوانني اليت

و األعمال وحتقيق املال ودافعة ملمارسات فاسدة للتمكن من إدارة املعلوماتية تبقى متخلفة و

وكذلك التسبب يف تنفيذ هذه القوانني يعترب عامال حامسا يف ظهور مكاسب مرتفعة ،

  .الفساد و إنتشاره عاى نطاق واسع

                                                           
1
 20،سابق ، مرجع  عبد اهلل بن حاسن اجلابري  

ملعاصرة إلدارة الوظيفة العامة اإلجتاهات ا:" ، أخالقيات الوظيفة العامة و الفساد اإلداري، ملتقى  صبحي منصور  2

  222، ص  4008، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة  4002املنعقد يف الرباط يوليو "شؤون املوظفني و
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 النظرية اإلدارية : خامًسأ 

ترجع هذه النظرية مشكلة الفساد و تربطه بشكل وثيق بالنواحي اإلدارية ومنها  

على سبيل املثال 
1
 

 و إنتشار الفساد ( املالية) توجد عالقة بني الالمركزية حيث  الالمركزية و الفساد

إىل  ؤدي يؤديالصرف بدون ضوابط و رقابة قبل الصرف وبعده يحيث أن تعدد قنوات 

 .عدم إحكام آليات املتابعة و الرقابة
  تقديم اخلدمات العامة عرب أجهزة حكومية حمتكرة بفسح اجملال للحصول على

تقديم مثل هذه اخلدمات من قبل املوظفني املكلفني بتقديم اخلدمات ، لذا فإن الرشاوى 

 .الي يقل الفساداجلمهور و بالت أمام عرب مؤسسات غري حكومية سيفتح جمال اخليار
   عدم الكفاءة يف تولي املناصب يضعف مركز هؤالء املوظفني ويسهم يف خلق موجة

ينتهي إىل اخللل يف األجهزة من اإلضطراب اإلداري و عدم اإلستقرار الوظيفي و الذي 

 اإلدارية فيكثر الفساد و تتفشى الرشوة ، 
 صلحة العامة،املصلحة الشخصية للموظف العمومي وترجيحه هلا على امل 
  عدم إمتثال املوظفني لضوابط و قواعد املهنة احملددة يف القوانني و اللوائح اليت تنظم

 .سري العمل 

اإلقتصادي على املستوى الدولي  آليات مكافحة الفساد: املبحث الثاني

 اإلقليميو

هام  و الفساد اإلقتصادي على وجه اخلصوص مشكلة  لقد أضحى الفساد بوجه

يعد شأنًا حملًيا  السلبية للعوملة و اإلنفتاح اإلقتصادي ، فلم دود ، وأحد أهم األثارعابرة للح

، بل هو ظاهرة دولية مست لق بدولة واحدة أو بنظام إقتصادي أو سياسي معني داخلًيا يتع

النمو ،وأصبح  كانت املتقدمة منها أو السائرة يف طريقكل اجملتمعات و الدول سواء 

على إستقرار  ملختلف الدول ملا يطرحه من مشاكل وخماطرزعاج يشكل بذلك عامل إ

التنمية و سيادة حكم اجملتمعات و أمنها ، وتراجع القيم األخالقية و العدالة ويعرض 

القانون للخطر ، لذلك أمجعت املنظمات و اهليئات الدولية اإلقليمية و الوطنية احلكومية 

ك ذلني على ضرورة مقاومته ومواجهته و وغري احلكومية وكذا منظمات اجملتمع املد

                                                           
املنعقد يف الرباط ، مايو " شوةرمكافحة أعمال ال:" صبحي منصور ، مكافحة أعمال الرشوة و الفساد ، ملتقى   1

   442-440، ص  4002ية، القاهرة ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدار 4008
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بالتعاون فيما بينها ، فمسؤولية مكافحة الفساد ملقاة على عاتق مجيع الدول اليت جيب 

و التشريعات املناسبة للتصدي لهعليها وضع اإلتفاقيات و اإلسرتاتيجيات 
1
  

 ل املنظمات و املؤسساتو يف هذا اإلطار سنستعرض أهم اجلهود املبذولة من قب

 :اإلقليمية يف جمال مكافحة الفساد كما يليالدولية و

 جهود املنظمات الدولية :املطلب األول

اإلهتمام الدولي بالفساد و املشكالت النامجة عنه يف العقد األخري من القرن  إزداد

مل يكن معهوًدا من قبل ، ويرجع هذا اإلهتمام املتزايد بتقدير كثري من  العشرين على حنو

السلبية للفساد على خمتلف جوانب التنمية املستدامة اإلقتصادية إىل تعاظم اآلثار  الباحثني

و اهليئات الدولية و اإلجتماعية و السياسية و حتى البيئية ، وقد بذلت العديد من املنظمات 

جهوًدا كبرية و معتربة يف حماربة هذه الظاهرة ، ويف الوقت ذاته حاولت حتقيق الشروط 

جهود بعض  نمية املستدامة على الصعيد الدولي ، سنحاول يف هذا املطلب إبرازللتالسياسية 

 .من هذه املنظمات الدولية يف هذا اجملال

 هيئة األمم املتحدة :الفرع األول 

الكربى اليت تعيشها الدول بسبب تفشي آفة الفساد و ملا هلذه  ةنظًرا للمعانا   

، كما أن إرتباط هذه الظاهرة مبختلف على جمتمعاتها الظاهرة من أضرار و خيمة 

، هلذا ظهرت احلاجة إىل املنظمة و اجلرائم املالية و اإلقتصادية زاد من خطورتها اجلرائم 

صول إىل إطار والتعاون الدولي بني كل أعضاء هيئة األمم املتحدة و تضافر جهودها لل

من خالل وضع ود جامع ميكن من خالله مكافحة هذه الظاهرة ،ولقد أمثرت هذه اجله

هو إتفاقية األمم أبرزها  لعل جمموعة من املبادرات و القرارات و اإلتفاقيات الدولية و

،  1000اجلرمية املنظمة العابرة للحدود املوقعة يف بالريمو بإيطاليا عام  املتحدة ملكافحة

اليت لفساد ا إتفاقية األمم املتحدة ملكافحةو،1003سبتمرب  12فيذ يف ناليت دخلت حيز التو

  1003أكتوبر  02إعتمدتها املنظمة يف الدورة السابعة للجنة املخصصة للتفاوض بشأنها يف 

إردة دولية صادقة  وجرت مراسيم توقيعا يف شهر ديسمرب من العام نفسه ، معلنة بذلك

قتصادي ومالحقة مرتكبيه و توقيع اجلزاءات إلملناهضة الفساد وجترميه السيما يف شقه ا

 .عة الراد

                                                           
1
و ما  242ص  4007، اإلطار القانوني للرشوة عرب الوطنية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية  حممد أمحد غامن  

 .بعدها 
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 إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية : أوال
 80لقد أفردت إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املادة 

ساسا على صور السلوك املختلفة للرشوة يف نطاق أمنها لتجريم الفساد الذي إنصب 

ة العمومية ، بالتعريف الوارد يف القوانني الداخلية املوظفني العموميني القائمني باخلدم

شكلت تلك الصور الوعد بالرشوة أو عرضها أو منحها أي من هؤالء  للدول األطراف و قد

املشار وكذلك طلب الرشوة و اإلشرتاك يف إتيان أي صورة من صور السلوك اإلجرامي 

أعاله بدعوة األطراف إىل جتريم  80 و لقد إهتمت اإلتفاقية يف البند الثاني من املادةإليها 

 موظف عمومي أجنيب أوموظف مدني دولي ، فهوذكور آنًفا إذا إرتكبها املصور السلوك 

 جتريم الرشوة الدوليةيعد خطوة مهمة يف جمال 
1
 

ى اخلاصة بتدابري مكافحة الفساد و التدابري األخر 80وقد عربت اإلتفاقية يف املادة 

باخلدمة  نينزاهة املوظفني العموميني مبن فيهم القائم يف تعزيز، و املتمثلة ملكافحته

العمومية ، عن طريق منع فسادهم و كشف هذا الفساد عن وقوعه و املعاقبة عليه و ميتد 

على إلزام الدول  08نطاق احلماية إىل اهليئات اإلعتبارية اليت حرصت اإلتفاقية يف املادة 

 . إلرساء مسؤوليات هذه اهليئاتاألطراف بإعتماد ما يلزم من تدابري

 إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد : ثانًيا

 10املؤرخ يف  80/80القرار رقم )3881أكتوبر  10اجلمعية العامة يف إعتمدتها   

عليها يف املؤمتر رفيع املستوى املنعقد مبرييدا و فتحت باب التصديق ( 3881أكتوبر 

  2 3888ديسمرب  00ودخلت حيز التنفيذ  3881 ديسمرب 00و  80باملكسيك بني 

مادة  وسبعون واحدحتتوي على دولة و  571تضم و قد جاءت هذه اإلتفاقية و اليت 

بضرورة إجراء و تطبيق تدابري و مصنفة يف مثانية فصول ، لتلزم الدول األطراف فيها 

ملالية و القضائية ، تشريعاتها و أجهزتها اإلدارية و ا تعديالت واسعة النطاق متس خمتلف

تهدف أساسا إىل الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها و ردع مرتكبيها إضافة إىل 

 األطراف يف هذا اجملال التعاون بني الدول 

على السواء ،  ة كبرية إىل مواجهة الفساد يف القطاع العام و اخلاصيمكما أولت أه

يف جرائم الفساد و كذا محاية كما وفرت من الضمانات ما يسهل الكشف و التحقيق 

                                                           
1
  72العدد الثالث ، ص  4002، اجلهود الدولية و العربية يف مكافحة الفساد، جملة التشريع ، أكتوبر  سرى صيام  

  
2
Organisation de coopération et de développement économique, corruption glossaire des normes 

pénales internationales, les éditions de l’oced, paris, 2008, P.15 
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األموال املهربة إىل آليات إلسرتداد الشهود و الضحايا و املبلغني و اخلرباء وكذا وضع 

 .و الوقاية منه من الفساد  اخلارج وغريها من التدابري الرامية إىل احلد

 الوثائق اليت صدرت عنوجيب اإلشارة إال أن هذه اإلتفاقية قد سبق إعتمادها عدد من 

املعتمدة بقرار دونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني األمم املتحدة نذكر منها امل

، وكذا إعالن األمم  0001ديسمرب  03املؤرخ يف  80/80اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

التجارية الدولية ، األمر الذي يؤثر على املتحدة ملكافحة الفساد و الرشوة يف املعامالت 

اجليدة ويقوض التنمية ، هذا باإلضافة إىل إتفاقية األمم ملكافحة اجلرمية  اإلدارة سري

 .3888نوفمرب  08املؤرخ يف  38/88 املنظمة عرب الوطنية اليت إعتمدت بالقرار رقم

منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل الصادرين بشأن باإلضافة إىل القرارين 

والقرار  001/81القرار رقم )  مشروع وإعادة تلك األموال األموال املتأتية من مصدر غري

 .3883ديسمرب  80املؤرخني يف  300/85رقم 

متثل إطاًرا للحكم الدميقراطي بعض مواد إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت
1
 

 متطلبات تنفيذها مواد اإلتفاقية

 سياسات مكافحة الفساد: 51 املادة
إطار قانوني ، و اإلسرتاتيجات و عمليات التنسيق إطار للسياسات ، و

 تقييم املشورة و

 إستقالل هيئات مكافحة الفساد:50املادة
املساعدة الفنية يف إنشاء مؤسسات رقابية و تعزيزها و تعميم املعارف 

 مبنع مبنع الفساد فيما يتعلق 

 بناء قدرات اخلدمة املدنية : 57املادة 

إستحداث إجراءات نزيهة يف إختيار  مثل)إصالح القطاع العام 

العموميني و ترقيتهم ، وإعطائهم رواتب كافية ، املستخدمني 

 (وتدريبهم بشكل مناسب

 مدونة قواعد السلوك  :50 املادة
تعزيز النزاهة و األمانة ، و املسؤولية بني املوظفني العموميني و 

 عد السلوك ااملساعدة الفنية يف إستحداث مدونات لقو

املشرتيات العمومية و إدارة :50ملادة ا

 العمومية األموال

ة يات العمومية و إداررتستحداث نظام فاعل وشفاف للمشإتشجيع 

 األموال العمومية

 إبالغ الناس: 55املادة 

، املشاركة متكني اجملتمع املدني من احلصول على املعلومات 

عمومية ، دور الشاملة ،زيادة الوعي ،اإلدارة الفاعلة للمؤسسات ال

 اإلعالم من خالل التحقيقات الصحفية اإلستقصائية 

 دور القطاع اخلاص يف تقديم اخلدمات اإلجتماعية القطاع اخلاص : 51املادة 

 التدقيق اإلجتماعي و التدقيق من قبل املواطنني ، ورصد املوازنة اجملتمع املدني :51املادة 

 http://www.undoc.org/undoc/en/treatiesCA/idex.htm :املصدر

                                                           
1
 72 الصفحة 04لإلطالع على مواد إتفاقية مكافحة الفساد كاملة ، أنظر امللحق رقم   
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 منظمة الشفافية الدولية : الفرع الثاني

كومية نشاًط و فعالية يف جمال تعد هذه املنظمة من أكثر املنظمات الدولية غري احل

مقرها برلني ،ويعود  و 2223شأت سنة ساد اإلقتصادي يف العامل ، وقد أنكافحة الفم

، و هي من أكرب  املدير السابق للبنك الدولي  "بييرت إجين" ائها إىل األملاني الفضل يف إنش

املنظمات يف جمال إعداد الدراسات و اإلحصائيات و اجلداول اخلاصة برتتيب الدول من 

مات و حماربة كومساءلة احلحيث إنتشار الفساد بها ، و هي تسعى إىل زيادة فرص 

الفساد بها 
1

عدد  1001بلغ سنة حيث و ترى املنظمة و هي ممثلة يف أغلب دول العامل  

و ترى املنظمة أنه ال ميكن مكافحة الفساد ، فرع عرب العامل   200فروعها  بأكثر من 

 :إال من خالل

 ا و عالنية لزيادة الوعي نشر التقارير املتعلقة بالفساد وفضح اجلهات اليت متارسه سًر

  خالل الفروع القومية للمنظمة يف الدول املختلفة العامليني
 التقصري على مستوى قطاعات الصحة و الرتبية و  الفساد وسات ميدانية عن إعداد درا

 .التعليم و القضاء و الشرطة وعقد ندوات ملناقشة ظاهرة الفساد وسبل مواجهتها
    وضع خطط طويلة املدى لتأسيس شعبة من ذوي اإلهتمامات بالشأن العام خللق إرادة

 سياسية قامعة للفساد 
 ى عدة مبادئ حملاربة الفساد ومنها احلاجة إىل التحالف مع أكدت املنظمة عل وقد

ودعم الفروع احمللية للمنظمة لتحقيق مهمتها ، الفساد،كل من له مصلحة يف مقاومة 

املهلكة للفساد خاصة يف وجتميع و حتليل و نشر املعلومات وزيادة الوعي العام باألضرار 

الدول النامية 
2 

لقياس مدى تفشي " CPI مؤشر  مدركات الفساد" سنوي وتشتهر عاملًيا بتقريرها ال 

الذي يقوم برتتيب الدول من حيث إنتشار الفساد حول الفساد يف خمتلف دول العامل  و 

ات دراس ، ويستند هذا املؤشر إىلالعامل باإلعتماد على عدد قضايا الفساد احلقيقية 

عاملني مع اإلدارة احلكومية املعنية و متنوعة ترصد آراء املستثمرين احملليني و األجانب و املت

حول اإلجراءات املتبعة و درجة املعاناة اليت تعرتضهم يف تنفيذها ونظرتهم ني احمللل اخلرباء

( نقاط  55و  صفر)إىل مدى إنتشار الفساد و الرشوة ، وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني 
3
 

                                                           
1
القدس ، ( أمان)اهة و الشفافية و املساءلة يف مواجهة الفساد ، اإلئتالف من أجل النزاهة و املساءلة ، النز عبري مصلح  

  87، ص  4007فلسطني ، 
، اجلهود الدولية الرامية ملنع الفساد و مكافحته ، مؤمتر مكافحة الفساد يف العراق ، جامعة صاحل حسن كاظم  2

  28، ص  4020املنصورة ، العراق  
3
 88، مرجع سابق ، ص بري مصلحع  
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 البنك الدولي: الفرع الرابع

لدول يف مواجهة الفساد خطة ملساعدة ا 2222البنك الدولي منذ عام  تبنى

 :هيتتضمن ثالثة عناصر  حماصرتهو

 ، تشخيص ظاهرة الفساد و أسبابها و عواقبها: أوال

 .خال إصالحات على أنظمة الدولة من النواحي التشريعية و اإلدارية و اإلقتصادية إد: ثانًيا

 ووسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد  وميةكإشراك اجملتمع املدني و املنظمات غري احل: ثالًثا

األهداف السابقة إال من خالل إتباع اإلسرتاتيجية  ميكن حتقيق و يرى البنك أنه ال

نظام اإلدارة العامة و تدابري مكافحة الفساد اإلقتصادي على الصعيد  مساندة : لتالية ا

ك ، وتقديم العون للدول احمللي، ومنع اإلحتيال و الفساد يف املشروعات املمولة من قبل البن

يف حربها على الفساد و أخذ مسالة الفساد بعني  طلبت املساعدة تباخلربات إذا ما األعضاء 

أن الدول األعضاء ، ومساندة وتقديم العون ة اليت يضعها البنك بشياإلعتبار يف خطط التنم

لكل اجلهود الدولية حملاربة الفساد و الدعم 
1
 

من اإلقتصاد العاملي  % 7يقضي على حوالي  د أن الفساد، وج ففي دراسة أجراها 

ما  لن محلته ضدعتريليون دوالر ، و من هذا املنطلق فقد أ 1,3سنوًيا أي ما يقدر بنحو 

على ضرورة تكامل اجلهود الوطنية و الدولية يف هذا  ، وشدد(سرطان الفساد)أطلق عليه 

كما يعمل على مساعدة الدول هرة ، اجملال و بادر بوضع إسرتاتيجية للقضاء على الظا

على حتسني طريقة احلكم ، للتقليل من اآلثار السلبية للفساد على التنمية و تتضمن هذه 

 : الفساد أربعة حماور رئيسية وهياإلسرتاتيجية اجلديدة لنشاطه يف جمال مكافحة 

 الدولي املمولة من طرف البنك  ال و الفساد يف املشروعات منع كافة أشكال اإلحتي

 .كشرط أساسي لتقديم العون للدول النامية 
 مكافحة الفساد وال سيما فيما يتعلق بتصميم  تقديم العون للدول النامية اليت تعتزم

بالتعاون مع املؤسسات الدولية املعنية ،وال  وتنفيذ برامج املكافحة وذلك بشكل منفرد أو

تبًعا  مناذج متفاوتة مية بل يطرح يطرح البنك الدولي برناجًما موحًدا لكل الدول النا

 .لظروف كل دولة أو جمموعة دول

                                                           
   20، مرجع سابق ، ص  صاحل حسن كاظم  1
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  يف جماالت رسم ساسًيا لتقديم خدمات البنك الدولي أإعتبار مكافحة الفساد شرًطا

وضات اراض ، ووضع سياسة املفقوحتديد شروط و معايري اإلإسرتاتيجيات املساعدة 

 .إختيار و تصميم املشاريع و
 للجهود الدولية حملاربة الفساد تقديم العون و الدعم 

أن تستند بعد و يرى البنك الدولي أن املعاجلة الناجحة للفساد يف الدول النامية ال بد 

اإلقتصادية ج من برامج اإلصالحات السياسية والدراسة الوافية لظروف كل دولة ، إىل مزي

باشرة ، وتتضمن تلك على اجلوانب املالرتكيز  و القانونية و اإلدارية ، وذلك من خالل 

ة يف التوظيف الربامج إصالح اخلدمة العامة بزيادة األجور و تقييد احملسوبية السياسي

 .الرتقية ، وإستقالل القضاء و الفصل الفعال بني السلطات لتعزيز مصداقية الدولة و

 صندوق النقد الدولي: الفرع اخلامس 
1

 

الدولية املعنية باألنشطة املتعلقة  اتهو اآلخر من املنظميعترب صندوق النقد الدولي 

مبكافحة الفساد و الرتويج ملبادئ و أليات احلكم الراشد ، وقد ساعده على ذلك ما 

يف جمال مراقبة السياسات اإلقتصادية و املالية ميتلكه من صالحيات وسلطات واسعة 

بعض يات سواء على صعيد الدول األعضاء أم على الصعيد العاملي و تشمل هذه الصالح

املوازنة العامة للدولة ، إدارة شؤون النقد )اجلوانب املتعلقة بسياسات اإلقتصاد الكلي 

يرتبط بها من سياسات هيكلية تؤثر يف أداء اإلقتصاد وما ( باإلئتمان و سعر الصرف

و كذلك اجلوانب املتعلقة (جور األسوق العمل و تأثرياته يف سياسات التوظيف و )الكلي 

و دافعه  (تنظيم البنوك و املؤسسات املالية األخرى و الرقابة عليها )لقطاع املالي بسياسات ا

من وراء هذه الرقابة حتقيق اإلستقرار املالي و النقدي يف العامل على حنو حيفز الشروط 

فصندوق النقد الدولي ميارس ثالثة وظائف رئيسية املالئمة لتنمية شاملة و مستدامة 

   :كما يليتعامل مع قضايا الفساد و احلوكمة بأساليب متنوعة ميكنه من خالهلا ال

 الوظيفة اإلستشارية:أواًل

و اليت تتيح للصندوق حق تقديم املشورة و إعداد املالحظات اليت يراها ضرورية 

بزيارات لتصحيح السياسات اإلقتصادية و املالية ، حيث يقوم فريق من خرباء الصندوق 

مع البيانات و مناقشة املسؤولني عن وضع و تنفيذ السياسات دولية للدول أألعضاء جل

على حنو ميكنهم من تقويم مدى مالئمة النظام املالي املتبع ، وحتتل اإلقتصادية و املالية 

الشفافية و توفري املعلومات الالزمة و الصحيحة ، إضافة إىل احملاسبة و املساءلة قضية 
                                                           

1
  www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/guidea.pdf 
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ات الفساد اليت سرك من أجل كشف حمتلف مماشات ، وذلموقًعا مهما يف هذه املناق

 املستدامة ميكن أن تعرقل عملية التنمية الشاملة 

 الوظيفة اإلقراضية:ثانًيا

مات كويف محل احلمن خالل هذه الوظيفة ميكن للصندوق أن يلعب دوًرا مؤثًرا 

ة يًنا من الشفافية و املصداقيحمددة تضمن قدًرا معءات و سن قواعد اعلى إختاذ إجر

السيما فيما يتعلق مبصداقية البيانات املقدمة ، وإخضاع بعض القطاعات اليت متس عمل و

 الصندوق مباشرة للمساءلة 

 الوظيفة الفنية :ثالًثا

يعترب الصندوق مستودع خلربات فنية هائلة بوسع الدول األعضاء أن تنهل منه إن 

و بناء  الضريبيةوو املالية  ديةأرادت تعزيز قدرتها على تصميم و تنفيذ السياسات اإلقتصا

وزارة املالية ، البنك )إدارة وتنفيذ هذه السياسات  ات و األجهزة احمللية املسؤولة عن املؤسس

ات و البيانات وتعزيز الشفافية عداد اإلحصائيإباإلضافة إىل كيفية (اخل ....املركزي

  شكال الفسادألة للتصدي ملختلف ءاساملو

أنه سيتوقف أو يعلق مساعدته  2227الدولي منذ عام  كما أكد صندوق النقد

أن الفساد احلكومي فيها يعيق اجلهود اخلاصة بتجاوز مشاكلها ثبت ياملالية ألية دولة 

الفساد املرتبطة بتحويل األموال العامة إىل غري قتصادية ، وحدد الصندوق حاالت اإل

ليات حتايل مجركية أوضريبية عم املوظفني الرمسيني يفاجملاالت احملددة هلا وتورط 

و إستغالل السلطة من من قبل هؤالء املوظفني ، الصعبة ساءة إستخدام إحتياط العمالت إو

دة يف جمال تنظيم اإلستثمار اس، إضافة إىل املمارسات الفقبل املشرفني على املصارف 

رشوة املوظفني إختذ الصندوق موقًفا حازًما من الدول اليت تعترب  ممااألجنيب املباشر ، 

    نوًعا من نفقات ترويج  العمال تستوجب إعفائها من الضرائباحلوكميني يف الدول األخرى 

 منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية :  لسادسالفرع ا

الدولية يف نطاق مكافحة الرشوة هي منظمة دولية إضطلعت بدور قيادي من الناحية 

:يف اجملاالت التاليةقامت بها    اجلهود اليتو ترتكز أهم  2222عام  الفساد منذو
1 

  2224حيث أصدرت ما يعرف بـ توصيات العام  :الدوليةيف تبادالت األعمال الرشوة 

األعضاء إىل حتديد معايري بشأن الرشوة يف تبادالت األعمال الدولية حيث دعت الدول 

                                                           
1
 Organisation de coopération et développement économique, corruption glossaires de normes pénales 

internationales, ,p  23   
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التوصيات السابقة سنة وقد مت مراجعة حملاربة رشوة املوظفني الرمسيني األجانب فاعلة 

2227  
 التوصيات " 2222حيث أصدرت يف ماي  ،املمولة باملساعدات  يف املشرتيات الفساد

و اليت تدعو إىل إعتماد  " اخلاصة مبكافحة الفساد يف املشرتيات املمولة باملساعدات

دات متويلها مبساع جمموعة من التدابري ملنع املمارسات الفاسدة يف املشرتيات اليت يتم

  .خارجية

قامت بإعداد ورقة بشأن مكافحة الفساد ، و لعل أهم ما أشارت إليه هذه  1003و يف عام 

 :الورقة كان بشأن دور اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد ، وتضمنت النقاط التالية

 م التسهيالت لتأسيس منظمات اجملتمع ملدني و تعزيز دورها يف يداد القوانني و تقدإع

 .لفساد مكافحة ا
  املساعدة يف تطوير إستقالل وسائل اإلعالم لتتمكن من الفحص الدقيق للعمليات

 احلكومية
  زيادة الشفافية يف العمليات احلكومية و تعاون احلكومة مع اجملتمع املدني للتصدي

 للفساد 
  توفري املعلومات و اخلربات ملنظمات اجملتمع املدني 
 تمع املدني حتى تتمكن من توعية أفراأفراد مات اجملدعم الربامج التدريسية ملنظ

 اجملتمع خبطورة الظاهرة 

 اجلهود اإلقليمية ملكافحة الفساد اإلقتصادي: املطلب الثاني 

 اجلهود األوروبية ملكافحة الفساد اإلقتصادي: الفرع األول

اجلهود  بدأتإن الدول األوروبية كانت السباقة يف دق ناقوس الفساد مبكًرا ، إذ 

مبالطا و مت  22األوروبيني املنعقد يف دورته بإصدار توصيات صادرة عن مؤمتر وزراء العدل 

ملكافحة الفساد  بة لتلك التوصيات مت وضع برنامجوإستجا 11و  12تأكيدها يف الدورتني 

دول و حكومات جملس أوروبا من طرف وزراء العدل األوروبيني ، كما أوصى رؤساء 

املتخذ من طرف  27/14 و يعترب القرار رقمانونية دولية حملاربة الفساد، بوضع أجهزة ق

حيث تضمن  األوروبي،نقطة حتول هامة يف مكافحة الفساد على الصعيد اللجنة الوزارية 

التقي دبها ملكافحة الفساداملبادئ العشرين اليت ينبغي 
1
 

                                                           
1
امللتقى الوطين حول اآلليات القانونية ملكافحة الفساد ، " اجلهود األوروبية ملكافحة الفساد " ، لدينبوجالل صالح ا  

  02ص  4008كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة 
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إصدار اللجنة الوزارية  اإلطالق يف هذا اجملال هون أهم اجلهود األوروبية على أغري 

د املوقعة اإلتفاقية اجلنائية حول الفسا: جمللس أوروبا لإلتفاقيتني املشهورتني األوىل هي 

و كذا  02/07/1001و اليت دخلت حيز التنفيذ يف  17/02/2222بسرتاسبورغ يف 

ودخل حيز  20/00/1003سبورغ يف اامللحق بها و املوقع أيًضا بسرتالربتوكول اإلضايف 

وقعة بتسرايبورغ يف امل اإلتفاقية املدنية حول الفساد، و الثانية هي  02/01/1000التطبيق يف 

 02/22/1003دخلت حيز التنفيذ يف و 04/22/2222
1
 

يف هذا اجملال أن اإلحتاد األوروبي كان سباًقا يف مكافحة و اجلدير بالذكر 

ته نذكر إتفاقية اإلحتاد األوروبي الفساد و التصدي له مقارنة مبجلس أوروبا ، وأهم إجنازا

،  2222جويلية  12حتاد األوروبي يف إلبشأن محاية املصاحل املالية و املعتمدة من جملس ا

األوروبية أو موظفي  هذا باإلضافة إىل إتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات

 2227ماي  12يف حتاد األوروبي اليت إعتمدها جملس اإلحتاد األوروبي اإلاألعضاء يف 

 منظمة الدول األمريكية: الفرع الثاني

لقد أدركت منظمة الدول األمريكية مبكًرا خطورة ظاهرة الفساد و تصدت هلا 

و دخلت حيز النفاذ يف  2222يف مارس  األمريكية ملكافحة الفسادتفاقية البلدان إبإبرام 

لي و الرشاوى الدولية كما تفاقية إىل جتريم الفساد احملإل، وتدعو هذه ا 2227مارس  02

تتضمن جمموعة من اإلجراءات الوقائية من الفساد و كذا تعزيز و تيسري و تنظيم التعاون 

بني أطرافها و تبادل املعلومات و التحقيقات و تسليم اجملرمني 
2
  

  ملنع و مكافحة الفساد اجلهود اإلفريقية :لثالث االفرع 

 2222فيفري  13ت إنطالقتها بواشنطن يف نشري بداية إىل أن هذه اجلهود كان

عندما إجتمع التحالف العاملي من أجل إفريقيا ألجل مناقشة األطر التعاونية ملكافحة 

من قبل ( مبدأ 10)الفساد و الذي إختتم بإصدار مبادئ غري ملزمة ملكافحة الفساد 

األعضاء األحد عشر يف التحالف املذكور 
3
 

و الذي يشمل على  1002اجلنوبية ضد الفساد لسنة  يقيةرفو كذا جمموعة التنمية اإل

  .ذكورةإجراءات تبنتها الدول األربع عشرة يف اجملموعة امل

                                                           
  04ص  ، املرجع السابق،  بوجالل صالح الدين  1
2
  222ص  4007امعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، اإلطار القانوني للرشوة عرب الوطنية، دار اجلحممد أمحد غامن  

 28، مرجع سابق ، ص  عبد الكريم بن سعد إبراهيم اخلثران  3
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هم إجناز للدول اإلفريقية يف جمال التصدي للفساد هي إتفاقية اإلحتاد أغري أن 

الدول وحكومات اإلحتاد اإلفريقي يف اإلفريقي ملنع ومكافحة الفساد من طرف رؤساء 

   1003مبابوتو يف جويلية 

 اجلهود العربية ملكافحة الفساد : الفرع الرابع

 إتفاقية التعاون العربيةع إىل إن أول اجملهودات العربية يف مواجهة الفساد ترج 

لتعزيز التعاون بني الدول العربية يف  2223اليت أقرتها جامعة الدول العربية سنة  اخلرباتو

ت و املساعدة القضائية يف جمال مكافحة الفساد والرشوة ، تبادل املعلومات و اخلربا

 2220األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي اليت أقرت سنة وكذا اإلتفاقية 

مية بني هذه الدول من خالل تبادل املعلومات و اخلربات وتسليم اجملرمني رملكافحة اجل
1
 

ا كبرًيا يف التصدي للفساد حيث عمل كما لعب جملس وزراء الداخلية العرب دوًر

عقدت يف هذا  يف العديد من إجتماعاته إىل التنبيه بأخطار الفساد و آثاره السلبية ، وقد

، اجملال عدة ملتقيات علمية متخصصة يف جمال مكافحة الفساد مبختلف أشكاله

شاريع اجلهود العربية يف جمال مكافحة الفساد و الوقاية منه بني إصدار م تواصلتو

ية اليت تنتهجها ساصدار تشريعات وطنية يف إطار السيإقليمية و إتفاقيات تعاون عربية و إ

الدول يف جمال مكافحة اجلرمية بصفة عامة و مكافحة الفساد بصفة خاصة 

 :قدجتسدت هذه اجلهود من خالل و

 املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد و تعزيز النزاهة يف البلدان العربية -2
إىل ( UNDP)ات القرن املاضي حتول برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ياية تسعينيف بد

إىل دعم الدول يف جمال منظمة رائدة يف تطوير و تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف 

اد اإلقتصادي و ال تزال اليوم تلعب دوًرا بارًزا يف توفري الدعم يف هذا اجملال سفمكافحة ال

، إذ يعمل برنامج برنامج األمم املتحدة " باحلكم الدميقراطي" من خالل براجمه املتعلقة 

اإلمنائي حالًيا على تنفيذ املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد و تعزيز النزاهة يف البلدان 

  .العربية

على مستوى املنطقة العربية يعترب املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 

تشجيع العمل العربي يف مواجهة الفساد من خالل الرتكيز على  األبرز يف تعزيز التعاون و

                                                           
1
داري و املالي ، أسبابه آثاره ، وسائل مكافحته ، جملة الشريعة و القانون ، جامعة إل، الفساد ا نواف سامل كنعان  

  28ص  22اإلمارات العربية املتحدة ، كلية القانون العدد 
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ثاره السلبية اليت أنع و قمع أفعال االفساد و ملمحاية النزاهة و تنمية القدرات الوطنية 

 تنعكس على التنمية و اإلقتصاد 

يستند املشروع اإلقليمي يف تنفيذه سلسلة من عالقات التعاون القائمة مع جهات 

حكومية يف مجيع أحناء املنطقة ، باإلضافة إىل جهات ثنائية و متعددة  حكومية و غري

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة إذ جند  األطراف ، وذلك إنطالًقا من موقعه كشريك 

( CACINET)ومكافحة الفساد 
1

لتنمية  لاآللية األمث ، وتعترب 1002 سنةأنشأت  و اليت  

 .السياسات ذات الصلة باملنطقة القدرات و تبادل املعلومات و تطوير

و اليت كان من بني  (1024-1022)األوىل لقد أنهى املشروع اإلقليمي مرحلته 

أهدافها دعم السياسات املتعلقة بتنفيذ إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، إذ مت 

ى رصد علباإلعتماد حتقيق العديد من اإلجنازات و النجاحات يف تعزيز القدرات الوطنية 

 مكامن اخللل يف تنفيذ اإلتفاقية وبلورة املقرتحات الالزمة ملعاجلتها 

شرع املشروع اإلقليمي  أكرب،إىل مزيد من العمل على توفري دعم وإدراًكا للحاجة 

و اليت تهدف إىل زيادة الرتكيز على إحداث مزيد ( 1022-1020)يف تنفيذ مرحلته الثانية 

 .1020ة و جهود التنمية إىل ما بعد سنة من التقدم حنو تعزيز الشفافي
2
 

 : مشروع اإلتفاقية العربية ملكافحة الفساد -1
نطاق جملس وزراء الداخلية العرب مشروع إتفاقية عربية ملكافحة الفساد  أعد يف

3
 

رغم تعميمه على وزارات العدل العربية و شكلت ملراجعة صياغته جلنة مشرتكة بني 

 1003ديسمرب  22دل العربيني ، و قد أنهت اللجنة مهمتها يف جملسي وزراء الداخلية و الع

 .بإعتماد مشروع إتفاقية عربية ملكافحة الفساد 

حمدد للفساد ، فقد  و لقد تبني من هذا املشروع أنه و إن سكت عن إعطاء تعريف

ا طراف يف تشريعاتهاألتكفلت املادة الرابعة منه ببيان األفعال اليت جيب أن جترمها الدول 

 :كجرائم فساد ما يليالوطنية 

  كافة أفعال املتاجرة بالوظائف و النفوذ يف جمال املوظفني العموميني و يف نطاق

  .شركات املساهمة و اجلمعيات التعاونية و النقابات و املؤسسات

                                                           
1
 www.undp-acia.org/arabic 

2
 84، ص ، مرجع سابق هندة غزيوي  

، العدد 4002، اجلهود الدولية و العربية يف مكافحة الفساد ، جملة التشريع ، أكتوبر  عبد القادر حممد قحطان  3

 224الثالث ، ص 
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  إختالس املمتلكات و اإلستالء عليها بغري حق يف نطاق املوظفني العموميني و شركات

 املساهمة 
 ل اإلثراء غري املشروعأفعا  
 الرشوة يف القطاع اخلاص 
 إختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص 
 ةيمأفعال غسل العائدات اإلجرا  

 منظمة برملانيون عرب ضد الفساد: الفرع اخلامس
1

 

على شاكلة الربملانات الدولية و اإلقليمية ال نظًرا لتزايد أهمية املؤسسات التشريعية 

ت العاملية املعاصرة ، وجناح العالقات الربملانية بإعطاء فرصة سيما يف ضوء التحوال

برملانيون عرب للتجمع ومناقشة القضايا ذات اإلهتمام املشرتك ، تأسست منظمة للربملانيني 

نتيجة جهود قام بها برملانيون عرب يعون بالدور األساسي الذي عليهم القيام ، ضد الفساد

 للسيطرة على ظاهرة الفساد  به ويؤمنون بضرورة توحيد اجلهود

إىل منظمة ال تسعى إىل الربح و تهدف بصفة أساسية   "برملانيون عرب ضد الفساد"

مجع الربملانيني و غريهم يف وثيقة واحدة ملكافحة الفساد و تعزيز الشفافية و احملاسبة من 

و هي تتخذ ،  1004، تأسست املنظمة عام أجل ضمان اعلى مستويات النزاهة يف املعامالت 

، و هي منظمة عربية غري  مقرا هلا " اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ال فساد"من مكاتب 

ناصر جاسم /الدكتور ويرأسها العضو السابق يف جملس األمة الكويتية حكومية 

 الصاذع

 :مثانية أعضاء ممثلني يف الدول العربية التاليةاملنظمة من  إدارة و يتألف جملس

و ينتخب جملس  البحرين،اليمن، ، اجلزائر،املغرب فلسطني، لبنان، األردن، الكويت،

 .املنظمة الرئيس و حيدد سياسة العملإدارة 

 تعترب اللجنة التنفيذية اهليئة اإلدارية للمنظمة وتتألف من رئيس و نائب رئيس و أمني

الصلة باملنظمة سر و أمني ينتخبهم اجمللس ، وهي تعترب مسؤولة عن خمتلف املسائل ذات 

 .صراحة بهيئة أخرىبإستثناء املسائل أو املهام املنوطة بهم 

نشاءها من أهم أهداف  املنظمة و اليت مت اإلعالن عنها خالل املؤمتر إأما الفروع الوطنية ف

  1004التأسيسي للمنظمة يف نوفمرب 
                                                           

1
بلدان  عربية  8صة دراسة حالة خال"واقع النزاهة يف العامل العامل العربي" منظمة برملانيون عرب ضد الفساد ،  

 www.tranpereny.org عن موقع  1002/1020

http://www.tranpereny.org/
http://www.tranpereny.org/
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إختاذ  و مت اإلتفاق على ضرورة حث الدول من أجل التوقيع على هذه املعاهدة و

التشريعات العربية لتواكب إجراءات املصادقة عليها يف أقرب أمد وضرورة موائمة 

 متطلبات املصادقة على معاهدة األمم املتحدة

و قد أصدرت املنظمة تقرير يتضمن توصيات مقدمة إىل مثاني دول عربية حيث 

يف جمال مكافحة على صعيد التشريعات و القوانني الداخلية أوصت بالعديد من التغيريات 

.الفساد وتعزيز الرقابة و املساءلة
1
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 د ، نفس املوقعامنظمة برملانيون عرب ضد الفس   
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 : خامتة الفصل

قتصادي بناء على ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل ، ميكن القول بأن الفساد اإل

ظاهرة مرضية خطرية آخذة يف التفاقم بشكل كبري ، كما أنها ال تشمل دولة بعينها 

الثقافات ، فهي قضية عاملية تستفحل يف جل اجملتمعات ، ولكن  ثقافة دون غريها منأو

بدرجات متفوتة ، حبسب خصوصية و درجة تطور كل جمتمع ، باإلضافة إىل أنها ليست 

، كما أنها ظاهرة حكًرا على القطاع العام فقط ، فهي تنتشر حتى يف القطاع اخلاص 

ة ، فهي تشمل جوانب متعددجمموعة من العوامل  يصعب إختزاهلا يف عامل واحد أو

و يف مقابل ذلك فقد حشدت اجلهود يف مواجهة اخل ...إقتصادية ، إجتماعية ، وسياسية ،

املستوى الدولي و اإلقليمي و ألقت بظالهلا على التوجهات و السياسات هذه الظاهرة على 

عات اليت جترم الداخلية للدول املهتمة ، متثلت هذه اآلليات يف مجلة من اإلتفاقات و التشري

الدول كل على حسب وضعها و سجلت لكل هذه  أخذت بها  الفساد بكل أشكاله منها 

  .منها نتائج سنستعرضها و نقيمها من خالل الفصل املوالي 
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 تقييم فعالية آليات مكافحته قياس الفساد اإلقتصادي و: الفصل الثاني

حراز جناح على أرض لن تكون جلهود مكافحة الفساد اإلقتصادي إمكانية إل

لظواهره املختلفة و آليات مكافحته الواقع ، ما مل تعتمد على دراسات حتليلية وتشخيصية 

تستند إىل مفاهيم منضبطة و حمكمة ، لتدعيم مصداقية نتائجها و إستنتاجاتها ، 

فالقياس هو الذي ميكن من التعرف على نوعية  و حجم  ظاهرة الفساد وشدتها و درجة 

ها و إنعكاساتها ، و هيكليا ، وميكن من التعرف على آثارها و توابعقطاعيًا  تغلغلها

دون القياس النظامي بويوفر إمكانية متابعة تطورها و مقارنتها داخلًيا و خارجًيا ، ف

املوضوعي لن ميكن الوصول إىل إستنتاجات موثوق فيها حول تشخيص الفساد و حتليل 

جناح و فعالية سياسات املكافحة ميكن تقييم مدى  أسبابه و عوامله ، و بالتالي ال

 .اإلصالحو

  املستدامةأثاره على التنمية قياس الفساد اإلقتصادي و : املبحث األول

تقوم العديد من املؤسسات واهليئات الدولية ومراكز األحباث باجلامعات بقياس  

. كافحته يف دول العاملونشر عدد من اإلحصائيات واملؤشرات املتعلقة بالفساد وأساليب م

اليت ختتلف طبيعة تلك املؤشرات حسب تعريف اجلهة الدارسة وأسلوب مجع البيانات اليت 

، وينعكس هذا على مدى مصداقية تلك املؤشرات يف التدليل على حجم ونوعية تنتهجه

وبالرغم من هذا التنوع والتباين، هناك بعض اجلهات . الفساد يف دول العامل املختلفة

كتسبت مسعة طيبة ومصداقية عالية، لتميزها يف منهجية البحث، ويف إملؤشرات وا

وتستخدم العديد من الدول مؤشرات . أساليب مجع البيانات املستخدمة يف حساب املؤشرات

تلك اجلهات واهليئات كدليل اسرتشادي عند وضعها لسياسات مكافحة وعالج الفساد 

1.  بأنواعه املختلفة بها
 

 املؤشرات الدولية لقياس الفساد: ولاملطلب األ

إن تقدير حجم املداخيل غري املشروعة بشكل دقيق أمر صعب حتقيقه ، و عادة ما 

تكون اإلحصاءات اخلاصة بالفساد موضوع شك يف ظل غياب اإلحصائيات الدقيقة 

 التسرت ، وهلذا نستند للدراسات الصادرة عن املنظمات الدولية يف هذا اجملال و

  

 

                                                           
1
 http://www.developmentgateway.com 
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 اإلقتصادي أنواع مؤشرات قياس الفساد: رع األولالف

تصنف مقاييس الفساد اإلقتصادي إىل نوعني 
1
 : 

 (املوضوعية)املقاييس املباشرة :أواًل
يس ماحدث فعال ، و هي هي مؤشرات تعرب عما مت إكتشافه فعال من الفساد ، و ل

، تمد على دراسات ى إنطباعات األشخاص و ال على التقدير الذاتي ، بل تعلال تعتمد ع

مل املؤسسات و األجهزة ذات اإلرتباط بالفساد ، باإلضافة إىل عوتقارير ، ونتائج 

مكانية القياس إإحصائيات عمل أجهزة الرقابة أو املساءلة عن قضائيا الفساد ، وتتوقف 

املباشر و املوضوعي على إمكانية توافر البيانات و اإلحصاءات عن مقومات و ممارسات 

 د مبختلف أنواعه و يف خمتلف القطاعات الفسا
قيمة املدفوعات املقرتنة بقضايا الفساد ،ومؤشرات : ومن بني هذه املقاييس جند 

العام بشأنها ، ومعدالت اإلدانة القضائية ، ومضامني األحكام  اءاإلدع،أجهزة النيابة

إىل مصادرة  القضائية ، ومعدالت مؤشرات تنفيذ األحكام اخلاصة بالفساد ، باإلضافة

، كذلك مؤشرات عمل الربملان فيما يتعلق ثروات غري مشروعة مرتبطة بالفساد 

ذات اإلرتباط مبكافحة الفساد كاإلستجوابات و األسئلة اليت  بالتعديالت التشريعية 

يطرحها أعضاءه حول قضايا الفساد ومكافحته ، كما ميكن إستخالص مؤشرات 

سجالت عمل أجهزة الرقابة و احملاسبة و التفتيش اإلداري  من تقارير و موضوعية ذات داللة 

ساب اخلتامي ، وأجهزة الفساد ذاتها إن وجدت ، ومن الوثائق املتعلقة باملوازنة العامة و باحل

  .روعات احلكوميةشوباملشرتيات و امل

 (اإلدراكية )املقاييس غري املباشرة :  ثانًيا
لرصد اإلنطباعات عن الفساد ، أو عن تردي متثل املقاييس غري املباشرة حماوالت 

خرباء لتقييم درجة وحدة الفساد للرأي ، يهتم بها أوضاع احلوكمة ، من خالل مقاييس 

أمناطه، أغلبها على املستوى الكلي ، تصدرها مؤسسات دولية مثل منظمة الشفافية و

سة غالوب لقياس الدولية ، البنك الدولي ، و املنتدى اإلقتصادي العاملي ، وكذلك مؤس

الفساد و الشفافية ليمية و الوطنية املعنية بو أغلب املراكز و املؤسسات اإلق ي العام ،أالر

تنتمي إىل هذه النوعية اليت تقيس إنطباعات عينة من األفراد الذين ميثلون إما اجلمهور 

مؤسسات  بفئاته الواسعة أو شرائح من املتعاملني مع قطاع الدولة ككل أو مع قطاعات أو

                                                           
1
األوىل ، منشورات املنظمة العربية ملكافحة ، قياس و دراسة الفساد يف الدول العربية ، الطبعة  أمحد صقر عاشور  

 22،  22، ص  4020الفساد ، بريوت 
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ها ، وهلذا هناك مآخذ وجوانب قصور عديدة يف هذه املقاييس و حتى بالنسبة إىل تلك بعين

اإلعتماد على بعضها يف التشخيص اليت متت بواسطة مؤسسات دولية ، مما يصعب معه 

، أو توجيه جهود املكافحة ، ناهيك عن املقارنة بني الدول أو بني القطاعات فيما بينها و

 وأنواع الفساد السائدبني أمناط 

 لقياس الفساد اإلقتصاديأهم املؤشرات الدولية : الفرع الثاني

تقوم العديد من املؤسسات و اهليئات الدولية و مراكز األحباث باجلامعات الدولية 

و املؤشرات املتعلقة بالفساد و أساليب مكافحته يف دول بقياس ونشر عدد من اإلحصائيات 

ينعكس على مدى مصداقية  املعتمد عليه وهو ماوب مجع البيانات أسلتلف و خيمل ، العا

ذات  تلك املؤشرات ، و تستخدم العديد من الدول مؤشرات تلك اجلهات و اهليئات

مكافحة و عالج الفساد بأنواعه كدليل إسرتشادي عند وضعها لسياسات  املصداقية 

 .املختلفة 

 :و املتمثلة فيما يلي مة الشفافية الدولية  اصة بـمنظو من أكثر املؤشرات متيًزا تلك اخل
  Corruption Perceptions Index (CPI) مؤشر مدركات الفساد: أوال

شهرة و إستخداما على املستوى الدولي تصدره منظمة يعترب هذا املقياس األكثر 

دولة ني يف الإدراك املسؤولالشفافية الدولية ، يقوم هذا املؤشر يرتتب الدول طبًقا لدرجة 

 (55رجة إىل الد 5من الدرجة )درجات  (55)عشرة السياسيني لوجود الفساد ، به و

هي أسوأ حالة و الدرجة  (5)تتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد ، وتعد الدرجة الصفر و

أحسنها على اإلطالق ( 55)عشرة 
1

مؤشر درجة ، وهو  555و حالًيا أصبح حيتوي على  

اءات متخصصة صبالفساد يتم مجعها عن طريق إستق الصلة مركب يعتمد على بيانات ذات

للني يف قامت بها مؤسسات خمتلفة حسنة السمعة تعكس آراء أصحاب األعمال و احمل

يف ، كما يعتمد على نتائج دراسات ملصادر موثوق فيها و متنوعة مجيع أحناء العامل 

يات احلقيقية للفساد من دولة أطر مجع العينات و املنهجيات مما يعزز فهم املستوو أساليب 

بسوء إستغالل الوظيفة " ألخرى ويركز هذا املؤشر على الفساد يف القطاع العام و يعرفه 

وميني الرشاوى كمثل قبول املوظفني احل" العامة من أجل احلصول على منفعة شخصية 

ال يفرق بني أثناء املشرتيات أو إختالس األموال العامة ، و جيدر بالذكر بأن هذا املؤشر 

 .أنواع الفساد خمتلف 

                                                           
1
  44، ص  4002، لبنان  422، الفساد اإلقتصادي و آثاره املدمرة ، جملة العربي ، العدد  بشري مصطفى 
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 Global Corruption Report (GCR)التقرير العاملي عن الفساد: ثانًيا

يركز يف كل سنة ، وهو  1002تقوم منظمة الشفافية الدولية بإصداره منذ عام 

، حيث يتم إعداده من طرف خرباء دراسة قطاع حيوي مهم من قطاعات الدولة على 

من أجل إحداث  ، وذلكاهرة  الفساد يف خمتلف القطاعات نشطاء يف مكافحة ظو

زمة للحد من الفساد اإلصالحات الال
1

هذا التقرير على دراسة  ركز 1002، ففي عام   

ركز على الفساد يف وسائل  1003للفساد  بصفة عامة ، أما يف عام الوضع الكائن 

، ثم تناول يف عام  (Access to Information)ا هاحلصول على املعلومات و التعامل مع

تناول كافة جوانب  1000، و يف عام  ( Political Corruption)الفساد السياسي  1004

 إهتم 1002، و يف عام الفساد يف قطاع اإلنشاءات و املقاوالت و إعادة البناء و اإلعمار 

الفساد فقد ركز على رصد  1007التقرير بالفساد يف قطاع الرعاية الصحية ، أما يف عام 

يف النظام القضائي ، حيث جاء يف هذا التقرير أن الفساد يؤدي إىل تقويض النظام 

 1002القضائي يف العامل و حيرم املواطنني من حقهم يف حماكمة عادلة ونزيهة ، و يف عام 

 .ركز التقرير على الفساد يف قطاع املياه 

  الرشوةمؤشر دفع : ثالًثا

مكمال ملؤشر مدركات الفساد ، من خالل مراقبة  الرشوة مقياساميثل مؤشر دفع 

ل على حصص كبرية يف يم الرشاوى للحصوالشركات األجنبية الكربى اليت تقوم بتقد

 11عدد البلدان اليت تأتي منها الشركات األجنبية اليت تدفع الرشاوى بلغ يالسوق ، حيث 

املستقبلة للشركات ان بلًدا ، فوفقا هلذا املؤشر تتمثل الرشاوى املدفوعة يف البلد

اإلستثمارات األجنبية يف مايليو
2

الرشاوى املدفوعة لكبار السياسيني أو ألحزاب سياسية  : 

و الرشاوى املدفوعة لصغار املوظفني يف الدولة لتسريع اخلدمات و اإلجراءات ، وإستخدام 

الشفافية  منظمةحكومية ، وتعتمد العالقات الشخصية أو العائلية للحصول على تعاقدات 

يف   Gallup Association International غالوب الدولية مجعية الدولية على مؤسسة

إجراء و تصميم و تطبيق مسح لدافعي الرشوة 
3

و نظًرا حملدودية البلدان املستقبلة  

                                                           
1
 222، مرجع سابق  ص  حممد خالد املهايين 

  22،  24، مرجع سابق ص  أمحد صقر عاشور  2
، الفساد املالي و اإلداري يف املؤسسات اإلنتاجية و اخلدمية معاجلة نظرية و تطبيقية األنظمة رشيد البياتي فارس  3

  22ص  4020التكاملية ، الطبعة األوىل ، دار أبله لنشر و التوزيع ،عمان ، 
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دافعي الرشوة ، فإن قيمته حمدودة ، إال من لإلستثمارات األجنبية املتضمنة يف مسح مؤشر 

 .إىل ممارسات الشركات يف الدول املصدرة لإلستثمارات األجنبيةحيث التعرف 

و لإلشارة  هذا املؤشر ال يتضمن بيانات عن الدول العربية و ذلك حملدودية عدد 

 .الدول الداخلة يف هذا املؤشر 

و الفارق بني مؤشر مدركات الفساد و مؤشر دافعي الرشوة يكمن يف أن مؤشر 

يركز تويات الفساد اإلمجالية السائدة يف الدول ، فيما مدركات الفساد يشري إىل مس

مؤشر دافعي الرشوة على مدى ميل الشركات يف الدول الكربى إىل دفع الرشوة يف 

دافعي الرشوة على أن ، وعليه يشدد مؤشر ( املورد للفساد)اخلارج و بالتالي إىل أداء دور 

طرفني أوهلما الطرف الدافع للرشوة ، تعين التجارية الدولية ظاهرة الفساد يف املعامالت 

وثانيهما الطرف القابض أو املتلقي للرشوة 
1
 

منظمة الصادر عن   CPI  1022مؤشر مدركات الفساد قراءة يف تقرير : الفرع الثالث

 الدوليةية فالشفا
2
 

، ذلك 1022صدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد العاملي لعام أ

، نيوزيلنداو الدمناركدولة حول العامل، وتصدر ترتيب املؤشر عاملًيا  272ضمن املؤشر الذي يت

 .الصومال، فيما تذيلته عربًيا وعاملًيا دولة عربًيا إلماراتوتصدرته ا
نقطة، وتلتهما  05املؤشر حبصوهلما على  نيوزيلنداوالدمنارك تصدرت دولتا حيث 

على قمة  إسكندنافيةوبذلك جاءت السيطرة  نقطة، 00بـ السويدنقطة، ثم  00بـ فنلندادولة 

ترتيب املؤشر، وحبسب املؤشر فإن العوامل املشرتكة اليت تتمتع بها الدول اليت تتصدر 

حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية »املؤشر هي وجود 

 . «مستقلة
بعدم وصول أي ساد، أظهر املؤشر أنه ال توجد دولة يف العامل خالية متاًما من الف

من الدول اليت مشلها املؤشر أقل  % 00نقطة، فيما أحرزت  200تقييم أي من الدول إىل 

 نقطة، وزاد عدد الدول اليت احندرت يف املؤشر هلذا العام عن تلك اليت تقدمت فيه 00من 

 .1020سنة 

بتقلص نقاطها بواقع عشر نقاط يف عام  يف الرتتيب قطر سقطت،2015  عاميف  

سبب هذا االحندار إىل خوزيه أوجاز، رئيس منظمة الشفافية الدولية  ، وأرجع1022

                                                           
1
 22مؤشرات مدركات الفساد ، ص /أنظر موقع منظمة الشفافية الدولية   

2
 www.transparency.org/cpi 

https://www.transparency.org/cpi2015
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يف قطر وتقارير  1011فضائح الفيفا والتحقيقات يف قرار استضافة كأس العامل »

 .انتهاكات حقوق اإلنسان حبق العمال املهاجرين

تعاني من ''ترى منظمة الشفافية الدولية أن هذه النتائج تبني أن البلدان اليت  و

نزاعات طويلة األمد وتصدع بعض آليات احلكم الرشيد هي البلدان ذاتها اليت يستشري 

إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من األساس، . فيها الفساد على نطاق واسع

ويؤدي هذا الوضع إىل حالة . من ثم ُتهدر املوارد العامةخيرج الفساد عن نطاق السيطرة و

نتشار الفساد يؤدي إوتضيف املنظمة أن . ''ستقرار وشيوع ثقافة اإلفالت من العقابإالال

مؤسسات الدولة واحلكومات الناشئة اليت ُيفرتض  حنسار ثقة أفراد الشعب يفإأيضا إىل 

املنظمة أن من األسباب اليت تدعو إىل  والحظت. أنها حتمي استمرار الدولة واستقرارها

شفافية يف املمارسات العامة وحتتاج شبح الفساد عندما تعم حالة الال القلق البالغ استمرار

املؤسسات إىل دعم ومساندة وتعجز احلكومات عن تطبيق اآلليات القانونية ملكافحة 

لنهب واالختالس بسبب وتقدر األمم املتحدة حجم األموال العامة اليت تتعرض ل. الفساد

زيد عن تريليون ونصف الرتيليون دوالر سنويًا، ويتم مبا يفساد األنظمة السياسية يف العامل 

 .حتويل هذه األموال إىل حسابات شخصية أو ودائع سرية يف اخلارج
أن الفساد املمنهج وأوجه انعدام املساواة االجتماعية يعزز أحدهما »كشف املؤشر 

اء العامل، األمر الذي يؤدي إىل خيبة أمل الشعوب يف املؤسسات اآلخر يف شتى أحن

وأفاد املؤشر بأنه ال يزال « السياسية، ويوفر أرًضا خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية

من السهل جًدا على األثرياء استغالل نفوذهم لكسب مزيد من األموال على حساب 

 .الصاحل العام، مشرًيا إىل تسريبات بنما
يعانون من احلرمان من »ن الناس يف بلدان عديدة أخوزيه أوجاز،  فأضاو

يف الوقت نفسه، يتمتع . االحتياجات األساسية وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد

. ليس لدينا وقت كثري»، الفًتا «النافذون والفاسدون حبياة منعمة مع إفالتهم من العقاب

 .تحسن حياة الناس يف خمتلف أحناء العاملالبد من مكافحة الفساد على الفور؛ حتى ت
وتطرق املؤشر أيًضا إىل اقرتاح العديد من الطرق واألهداف يف سبيل مكافحة الفساد، 

ختالل الثروة والسلطة، وحماسبة أصحاب إإجراء إصالحات تزيل : وتضمنت تلك الطرق

بة عرب احلدود، املناصب الفاسدين، وفرض عقوبات على املتواطئني يف نقل األموال املهر

وإيقاف حالة اإلفالت من العقاب، ومتكني املواطن بأن ميتلك رأًيا فعاًلا ومؤثًرا على 
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القرارات املؤثرة يف حياته، وأكد املؤشر أن اإلصالحات التكنوقراطية اجلزئية، مثل 

 .وضع تشريعات غري كافية وحدها ملكافحة الفساد
  (00الصفحة   55 رقم لحقظر املنملعرفة ترتيب الدول يف املؤشر أ ) 

 آثار الفساد اإلقتصادي على التنمية املستدامة : املطلب الثاني

لقد تعددت و تنوعت التعاريف املقدمة للتنمية املستدامة ، لكن من حيث املضمون 

إقتصادية ، إجتماعية ، وبيئية ، : ثالثة أبعاد  حيث ركزت علىكانت كلها متقاربة ، 

كيفية حتقيق منو إقتصادي يف أساسا  تصادي للتنمية املستدامة فيتمثلوبالنسبة للبعد اإلق

من خالل الرفع من كفاءة رأس املال وكفاءة عناصر اإلنتاج و العمل على ختفيض 

ألفراد فاهية اإلقتصادية و حتقيق الرمن أجل تلبية و إشباع احلاجات األساسية التكاليف 

و لطاملا  ألصول اإلقتصادية لألجيال املستقبلية مع احملافظة على رصيد من ا اجليل احلالي

من  ين اإلقتصادي و اإلجتماعيلعب الفساد اإلقتصادي أحد أهم العوائق يف حتقيق البعد

 :خالل تأثرياته اليت نذكرها كما يلي

 تأثري الفساد اإلقتصادي على البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة: الفرع األول 

 قتصادي على معدل اإلستثمار و النمو اإلقتصاديتأثري الفساد اإل :أوال

طبًقا للنظرية اإلقتصادية فإن الفساد ميثل عائًقا مهما للنمو اإلقتصادي من خالل 

اإلستحواذ على الريع أي اإلستيالء على الفائض اإلقتصادي ، مما يؤثر سلًبا على النمو 

ا أثبتته الدراسة اإلحصائية اليت بالنسبة ألصحاب املشروعات احمللية أو األجنبية ، وهذا م

كلما إرتفع الفساد )تشري إىل وجود عالقة إرتباط عكسية بني درجة الفساد باإلستثمار 

، فالفساد يهدد بإستقرار البيئة اإلستثمارية ، ويتسبب يف إرتفاع ( إخنفض حجم اإلستثمار

وافز اإلستثمار و يهدد نقل التكنولوجيا و يضعف األثر اإلجيابي حلتكلفة املشاريع 

بالنسبة للمشاريع احمللية ، األجنبية 
1
  

من رجال األعمال نوًعا فالفساد وما يرافقه من دفع للرشاوى ميثل بالنسبة للكثري 

اإلضافية ، مما يدفعهم إىل تقليل إستثماراتهم يف الدول الت يوجد فيها هذا  بمن الضرائ

أن إخنفاض مؤشر الفساد من دراسات النوع من التصرفات املنافية ، حيث وجدت بعض ال

يؤدي إىل زيادة ( هو أقل معدل 55أعلى معدل للفساد و  هو 5حيث أن )درجات  0إىل  4

نقطة مئوية واحدة يتقلص معدل  ، و إذا إرتفع الفساد بنحويف معدل اإلستثمار  % 4ا قدره

                                                           
1
  http://www.annabaa.org/nabahome/nba80/O13.html,24/04/2017,h17:13 
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ر فيها الفساد ، كما أوضحت هذه الدراسات أن البلدان اليت ينتش % 55اإلستثمار بنحو 

 مقارنة باجملتمعات األقل فساًدا   %15بشكل معترب ترتفع فيها تكلفة اإلستثمار بنحو 

كما كشفت دراسة أجريت من طرف املنتدى اإلقتصادي العاملي يف صورة مسح 

املتعنتة  دولة عن إضطرار املستثمرين اللجوء للرشوة بسبب القواعد 40أللفي شركة عرب 

اطي من قبل الدولة يف أعماهلم ، مما يزيد من تكلفة تلك األعمال التدخل البريوقرو

زائد و هذا ما يدفعهم يف غالب األحيان  ونها كعبءلكضرائب إضافية يتحم %15مبقدار 

إىل اإلنسحاب و البحث عن مناخ أفضل لإلستثمار تنخفض فيه نسب الفساد 
1
   

 لنفقات احلكومية تأثري الفساد اإلقتصادي على اإليرادات و ا : ثانًيا

ختسر احلكومات مبالغ مالية ضخمة من اإليرادات املستحقة نتيجة الفساد 

 :اإلقتصادي ، كما يتسبب أيًضا يف تشويه بنية اإلنفاق العام ، و ذلك كما يلي

 احلكومية  اإليراداتتأثري الفساد اإلقتصادي على  -2
 :ل يتسبب الفساد يف تبديد اإليرادات احلكومية و ذلك من خال

  رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلو جزًءا من اإلنتاج أو الواردات يف تقييمهم للضرائب

املستحقة على هذه النشاطات اإلقتصادية ، وهذا ما يؤدي إىل خسارة كبرية للعائدات 

 يرادات بالنسبة للدولة إلتعد من اهم مصادر ا و اليتالضريبية 
 ضة على بنود الواردات اليت جيري تهريبها يتسبب التهرب من الرسوم اجلمركية املفرو

يف خسارة كبرية إليرادات الدولة نتيجة لضياعها لنسبة كبرية من حصيلة هذه الضرائب 

 و الرسوم 
 و إيرادات الدولة  ومية خسارة كبرية يف مواردكتسبب الرشوة املتعلقة باملشرتيات احل

خفاء الفساد فيها بسبب عدم ، حيث توجه هذه اإليرادات إىل املشرتيات اليت يسهل إ

القدرة على حتديد أسعارها مثل املشرتيات العسكرية ، الطائرات و األجهزة الطبية 

 اخل....املتطورة 
  يراداتإيتسبب الفساد يف زيادة تكلفة إجناز املشاريع العامة ، و هذا يؤثر سلًبا على 

تدانة من اخلارج وحتميل عجز املوازنة العامة ، ما يدفع الدولة لإلس ة و يسبب الدول

املواطن أعباء الفساد عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم و الضرائب تثق كاهل 

 .الطبقات املتوسطة و الفقرية

                                                           
1
 442، ص 4002، مطابع األهرام ، مصر ،  222، الفساد رؤية نظرية ،جملة السياسة الدولية ، العدد  مي فريدة  
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 ت و فالحم األموال العامة و تبديدها على أيًضا يؤدي الفساد إىل سوء إستخدا

توجيهها ملشاريع الت سياحية لفائدة املسؤولني و عائالتهم بدال من حمهرجانات و ر

   .ة مضافة لإلقتصادمإستثمارية تعود بقي

 قتصادي على  النفقات احلكومية إلتأثري الفساد ا  -1

يتسبب الفساد اإلقتصادي يف إحداث تشوهات يف وجوه النفقات احلكومية ، حيث 

ن احلكومات اليت ينتشر فيها الفساد تكون اكثر أأكدت الدراسات النظرية و امليدانية 

اق اليت يسهل فيها احلصول على نفإلوجوه ا توجيه نفقاتها غلى املشروعات  و إىل مياًل

من  أو ألن إنتاجها أو شرائها يتمة حتديد سعرها يف السوق بروة و إخفائها ، وذلك لصعوثال

العسكري و اإلنفاق على اجلسور  ق على اجلانباقبل مؤسسات حمدودة مثل اإلنف

و مشرتيات البنية األساسية الكبرية املتطورة جهزة الطبية الطائرات و األو
1
، يف حني يقلل   

القطاعات اليت تقل فيها عادة فرص الفساد ، حيث كشفت الدراسات عن اإلنفاق على 

وجود عالقة موجبة بني اإلنفاق على هذه املشرتيات احلكومية ومؤشرات الفساد ، وذلك ملا 

أو اجملالس التشريعية احلكم  على تتضمنه من عناصر يصعب على هيئات املراقبة 

مصداقيتها ، وما توفره من فرص كبرية للرشوة من خالل إدعاء السلطات ضرورة السرية 

يف هذه املشرتيات مثل األسلحة 
2
 

 تأثري الفساد اإلقتصادي على التضخم: ثالًثا

يتسبب  الفساد يف إرتفاع املستوى العام لألسعار و إحداث تضخم ، وذلك من خالل 

 :ما يلي

 دل التضخم نتيجة إرتفاع تكاليف أداء األعمال لتعويض ما عيساهم الفساد يف زيادة م

إنفاقهم على السلع اإلستهالكية يدفع من رشاوى للفاسدين و نتيجة إلرتفاع معدالت 

، األمر الذي يؤدي إىل نتيجة لتكلفتها اإلنتاجية و غريها و ليسالعقارات و السلع و

ى ميزانية ذوي الدخول احملدودة و يزيد من حدة الفقر إحداث ضغط طبري عل
3 

  كذلك تهريب السلع و البضائع إىل املناطق اجملاورة ، عادة ما يتسبب يف ندرتها يف

 .وإرتفاع أسعارها و حدوث التضخمالسوق احمللية 
                                                           

1
 20ج ، جملة العلوم اإلجتماعية اجمللد األسباب و النتائج وطرق العال: ، الفساد اإلداري و املالي  خليفة يوسف اخلليفة  
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  ايًضا يتسبب الفساد يف إخنفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية ، مما

مقومة بالعملة الوطنية ، و بالتالي إرتفاع األسعار احمللية إىل زيادة أعباء الواردات  يؤدي

 وزيادة معدل التضخم ،
 إليرادات العامة خاصة الضريبية باإلضافة إىل ما سبق ، يتسبب إخنفاض منو ا

اجلمركية نتيجة التهرب من دفعها يف عجز املوازنة العامة للدولة ، ومن أجل تغطية هذا و

أي طرح سيولة نقدية جديدة دون مقابل ) النقدي  علتوسالعجز قد تلجأ الدولة إىل ا

 و هذا يتسبب يف إرتفاع األسعار وحدوث تضخم( حقيقي هلا من أجل متويل العجز
 سوق األوراق املاليةتأثري الفساد اإلقتصادي على : رابًعا

تطرح  يقوم سوق األوراق املالية على الشفافية يف إتاحة املعلومات املتعلقة بالشركات اليت

تعكس  أوراًقا يف األسواق املالية ، سواء تعلقت بالنسب املالية أو بامليزانية اخلتامية اليت

لية أو املركز اأي القوة امل)جدارتها اإلئتمانية الوضع احلقيقي لنشاط الشركة و مدى 

، ولكن يرتتب على إنتشار الفساد إنتهاج إجراءات حماسبية غري حقيقية  ( الي للمؤسسة امل

للخسائر تعكس لألرباح و حساباتحبيث يتم إعداد حسابات حيان ،مضللة يف أغلب األو

موزاة مع ذلك يتم و (التهرب الضرييب) ملة الضريبية وعاًءا ضريبًيا منخفًضا بغرض املعا

يف أسواق املال بقصد الرتويج ظهر معدالت مرتفعة للرحبية تنشر أخرى تإعداد حسابات 

ث و بعد فرتة زمنية من إدراج األوراق املالية يف البورصة يلإلكتتاب يف األوراق املالية ، حب

كبري من املستثمرين املاليني حيدث إنهيار ألسعارها وبداية تداوهلا من طرف عدد
1
.  

 :ق املالي و من مظاهر الفساد أيًضا يف السو

   وراق مزورة تقوم جبمع مبالغ مالية كبرية من املدخرين ، ألإنشاء شركات وهمية

من املدخرين الف آلا عح أوراق مالية و همية بطرق إحتيالية ، حيث تقنوقد تنجح يف طر

بتسليمها أمواهلم إلستثمارها يف أنشطة عالية الرحبية بشكل مبالغ فيه ، ثم يتبني بعد 

كات صورية للنصب و اإلحتيال و أنها أنشات بطرق خمالفة للقانون و أنها ذلك أنها شر

لتلقي أو توظيف األموال من اجلهات الرمسية  املعنية حتصل على تراخيص 
2 

  كذلك قد تعرف السوق املالي العديد من املمارسات غري األخالقية من قبل شركات

السمسرة
3

الصفقات نيابة عنهم ، أو تشجعهم  برامإتقوم بإستغالل ثقة العمالء ، و اليت 

على إبرام صفقات دون أن يكون يف ذلك مصلحة هلم ، ويهدف السمسار من تلك 

املمارسات إىل إبتزاز العميل ، فهو حيصل على عمولة من صفقات البيع و بالشراء اليت 

                                                           
1
  27 ص، ، مرجع سابق سن اجلابريعبد اهلل بن ح  

2
 72مرجع سابق  ، ص ، محدي عبد العظيم   

3
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د عدد و قيمة االصفقات مرحبة أو خاسرة و كلما زالئه سواء كانت تلك ميربمها لع

 فقات كلما زادت حصيلة السمسرةالص
وبالتالي فالفساد يؤدي إىل تدهور أسواق املال و إحتمال إنهيارها و إفالس العديد من 

ر املستثمرين املتعاملني يف البورصة ومن األمثلة للفساد اخرات لصغدالشركات و ضياع امل

لتواطأ مع اليت قامت با( Enron) يف السوق املالي فضيحة شركة الطاقة األمرييكية

اليت تعترب من أهم الشركات العاملية يف احملاسبة و التدقيق  (Arther Anderson)شركة 

عن مركزها املالي ، وكذلك بالنسبة  مزيفة تقاريرلفائدة األوىل من خالل نشرها 

التى واجهت اإلفالس بسب التضليل يف  (World Com)لشركة اإلتصاالت األمريكية 

يتسبب يف فقدان ثقة املستثمرين ن فإستفحال الفساد يف السوق املالي  القوائم املالية ، إذ

ستثمار املباشر و غري املباشر و هذا يؤثر إلفيه وعدم فعاليته يف جذب املدخرات و تنمية ا

وفري سوق مالية تتميز بالكفاءة سلًبا على النمو افقتصادي املستدام و الذي يتطلب ت

   . الفعالية  الشفافيةو

تأثري الفساد اإلقتصادي على البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة: الثاني  الفرع
1
 

يؤثر الفساد اإلقتصادي على البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة من خالل عدم العدالة يف 

توزيع الدخل و الزيادة من حدة الفقر، باإلضافة إىل الرفع من كلفة اخلدمات الضرورية 

ذا ما يؤثر سلًبا على الرفاهية اإلجتماعية و التنمية البشرية كالصحة و التعليم ، وه

 :كما يلي املستدامة

 تأثري الفساد اإلقتصادي على الفقر و توزيع الدخل: أواًل

معدل اإلستثمار ثري الفساد على إيرادات الدولة ومعدل النمو اإلقتصادي وباإلضافة إىل تأ

 :عرب عدة طرق أهمها نياء و الفقراء ، وذلك عربالفجوة بني األغفإنه يؤدي أيًضا إىل توسيع 

  يؤدي الفساد إىل زيادة كلفة اخلدمات احلكومية مثل التعليم ،السكن،و الصحة

من حجم هذه اخلدمات وجودتها ، مما  لقليبدوره  اغريها من اخلدمات األساسية ، وهذو

ء الذي يزيد من على الفئات الفقرية األكثر حاجة هلذه اخلدمات ، الشي اينعكس سلًب

 .ات الضعيفةحدة الفقر و املعاناة هلذه الفئ
  إن الفساد يؤدي إىل تراجع معدالت اإلستثمار و بالتالي تراجع معدالت النمو ،و هذا ما

مستويات املعيشة  يالبطالة ، ما يتسبب يف تدنيقلص من فرص العمل ويوسع من ظاهرة 

 .عها أكثر فأكثرئات الفقرية يف اجملتمع ، حيث تتعقد أوضاللف
                                                           

1
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  يتسبب الفساد يف أإلخالل مببدأ العدالة اإلجتماعية بني أفراد اجملتمع و عدم التكافؤ

حيصل على ما يشاء ، بينما يعجز صاحب احلق يف الفرص ،حبيث جند أن من اليستحق 

عن احلصول على حقه يف املنافع أو الوظيفة أو الرتاخيص و غريها ، فهنا ختتفي املعايري 

الشخصية و املصاحل املادية املرتبطة بالفساد ضوعية لتحل حملها اإلعتبارات املو

اإلقتصادي من رشوة إستغالل املنصب مما يتسبب يف اإلحتقان اإلجتماعي 
1
  

  كذلك ينتج عن الفساد اإلقتصادي التفاوت الطبقي و الصراعات اإلجتماعية ، بصعود

ا حصلت عليه من دخول أو عائدات غري فئات جديدة إىل قمة اهلرم اإلجتماعي نتيجة م

ل إىل عالقات وطيدة مع كبار وفعادة ما تنجح هذه الفئات يف الوصمشروعة ، 

املستثمرين و رجال املال و األعمال ، فضال عن التقرب إىل كبار املسؤولني و صناع 

 جتعلهم يستغلون و يذلون الطبقةالقرار يف اجملتمع وحتقيق وجاهة إجتماعية و شهرة 

،و بالتالي يولد لدى هؤالء الفقراء الرغبة يف الثورة و اإلنتقام  العاملة و الفقرية ، مما

لتالي يتسبب الفساد يف زيادة الفقراء إىل العنف اجملتمعي، و با ءحدوث صراع طبقي و جلو

و عدم املساواة بني أفراد اجملتمع و شعور شرحية منهم بالظلم فرقة اإلجتماعية الت

، مما إلقتصادي ، اإلجتماعي و حتى السياسي و عدم حصوهلم على حقوقهم  التهميش او

يتسبب يف تذمر كبري لدى املواطنني و عدم ثقتهم يف السياسات احلكومية ، ثم 

 .اإلنتفاضة ضد السلطة احلاكمة
 ا يتسبب الفساد يف تبديد املساعدات اإلنسانية و الدعم املوجه للفقراء ، حيث أيًض

ألكرب من هذه األموال و املخصصات ، ومينعها من الوصول إىل من ا ءيلتهم اجلز

من الفقراء، حيث جند أن هناك بعض الفاسدين يتاجرون يف السلع املدعمة يستحقوها 

من طرف الدولة  فيحققون بذلك ثروات طائلة  وحيدث نفس الشيء لألموال و التربعات 

قراء و اإلنفاق على الصحة و التعليم مؤسسات اإلغاثة العاملية لرعاية الفاليت ختصصها 

اء الذين هم يف امس بدال من الفقرستحوذ عليها األغنياء وذوي النفوذ يوالبيئة  اليت 

، وال شك أن ذلك يؤدي إىل إستمرار حالة الفقر  و تردي األحوال املعيشية احلاجة إليها

 مشروعة وبدون وجه للفقراء بينما ينعم الفاسدون باألموال اليت حصلو عليها بطرق غري

 .حق
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 تأثري الفساد اإلقتصادي على قطاع التعليم : ثانًيا

اإلقتصادي و التكنولوجي تعتمد أغلب دول العامل يف تقدمها و تطورهاو إزدهارها 

، على التعليم ، فالتعليم ذو أهمية كبرية يف تطور العلوم واملعرفة يف أي بلد من البلدان 

تقدم البلد عن طريق معاينة نظام التعليم املطبق فيه من حيث حيث يتم قياس مدى تطور و 

و مثال على  نوعية املناهج اليت تدرس يف املدارس و اجلامعات و نسب املشاركني فيها ،

ذلك نهوض اليابان ووصوله إىل قمة التطور التقين و املعريف نتيجة لرتكيزه على تطوير 

  اخل، ....قطاع التعليم 

س ختصص أغلب الدول و خاصة املتقدمة منها ميزانيات ضخمة و على هذا األسا

من أهم جماالت اإلستثمار ، لكن الفساد للتعليم بإعتبار أن اإلستثمار يف رس املال البشري 

ميتص أغلب هذه املوارد و حيرف املتبقى منها عن أهدافه ، حيث يتسبب يف تدني مستوى 

بفرص التقدم و ل اجلودة ، مما يلحق ضرر التعليم و ضياع فرص توفري تعليم شامل و عا

 النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي

مدارس " حتت عنوان  1007ففي تقرير صدر عن منظمة اليونسكو يف سنة 

جاء فيه أن النظم التعليمية " كيف ميكن مواجهة هذه الظاهرة ؟ :جامعات يعمها الفساد و

بشكل كبري من رسوم التسجيل  عرب العامل تعاني من مشاكل فساد تتسبب يف تقويضها

إىل الغش األكادميي ، اإلختالس ، وطلب احلصول على مساعادات يتم غري الشرعية 

التالعب بها ، وكلها عوامل تسهم يف إضعاف كفاءة النظام التعليمي و بالتالي تدني 

اجملتمعات نتيجة تفشي  خمرجاته ، حيث يوضح هذا التقرير الثمن الباهظ الذي تدفعه

 20توي أمثلة و إشارات إىل جتارب أكثر من كما حي ،تفحال الفساد يف قطاع التعليم إسو

بلًدا يف هذا اإلطار
1
 

 تأثري الفساد اإلقتصادي على قطاع الصحة : ثالًثا

اإلجتماعي للتنمية املستدامة  يعترب ضمان الرعاية الصحية أحد أهم مؤشرات البعد 

، فاجلودة تعين توفري نظام صحي يستجيب لة اليت تقوم على عنصري اجلودة و العداو

بشكل جيد إلحتياجات املرضى ، أما العدالة فتعين إستجابته على قدم املساواة لكل 

املرضى بدون متييز ، لكن غالًبأ ما يتسبب الفساد و الغش يف القضاء على هذين 

 .العنصرين مما يفرغ مفهوم الرعاية الصحية من حمتواها اإلنساني 

                                                           
1
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اإلنسان مباشرة و يعيق سعادته  د يف جمال اخلدمات الصحية ميس حياةفالفسا

و ال يقتصر على الفساد يف الصحة على حرمان اإلنسان من سهولة احلصول على رفاهيته و

الرعاية الصحية ، بل ميتد أيًضا إىل عمليات التزير و الغش يف األدوية و أفتجار باألعضاء 

طبية البشرية و األجهزة و املعدات ال
1
 

و ينفق العامل سنوًيا أكثر من ثالثة تريليونات من الدوالرات على اخلدمات الصحية يتم 

دات اإلنسانية ،و تشكل التدفقات الكربى هلذه لها من الضرائب احمللية و املساعمتوي

موال هدًفا مغرًيا و عنصًرا جاذًبا لسوء اإلستخدام و الغش و التالعب ، فاملال الذي األ

الفساد ميكن إستخدامه لشراء األدوية ، و جتهيز املستشفيات أو تكوين  يضيع عل

 حتتاجها هذه املنشآت الطبية بشكل ملح وضروري   الكوادر الطبية اليت

أمثلة عن الفساد يف القطاع الصحي يف  1002و قد أوضح التقرير العاملي للفساد لسنة   

من إمجالي دخلها  %20,3ة اليت ختص املتحدة األمريكيبعض الدول ، مثال يف الواليات 

يلتهمها الفساد ، كذلك جاء يف التقرير أن ما يزيد  %20,0القومي لقطاع الصحة ، لكن 

نة الصحة يف كمبوديا تضيع بسبب الفساد قبل أن خترج من خزائن زمن موا %0عن 

خلاصة مت ضبط حاالت مت إستبدال مادة األدرينالني ااحلكومة املركزية ، ويف نيجرييا 

، وهو األمر الذي يؤثؤ سلًبا على بإنقاذ احلياة باملاء من قبل املفسدين و الذين يقومون ببيعها

كتسبة حياة العديد من املرضى، خاصة مرضى املالريا و السل و فريوس نقص املناعة امل

إىل أن الفقراء لت دراسة أجريت على أداء الرعاية الصحية و يف الفليبني توص( اإليدز)

انون من فرتات طويلة من اإلنتظار يف العيادات العامة و جيدون صعوبة كبرية يف احلصول يع

األكثر تأثًرا و بشكل غري متكافئ من على اللقاحات ، وبالتالي فالفقراء هم الفئة 

دمات قل قدرة على تقديم و عرض الرشاوى مقابل اخلالفساد يف قطاع الصحة ألنهم األ

أن تكون جمانية ، ويف اململكة املتحدة أبلغت وحدة مكافحة  من املفرتض الصحية اليت

حاالت  1000حتى  2222و منذ عام اإلحتيال يف اخلدمات الصحية الوطنية أنها أوقفت 

( مليون دوالر أمريكي 300أي ) مليون جنيه إسرتليين 270فساد تبلغ  قيمتها أكثر من 

.مستشفيات جديدة   20وهو ما يكفي لبناء 
2
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فعالية اآلليات الدولية ملكافحة الفساد مدى : بحث الثاني امل

 و النتائج املرتبطة بها  اإلقتصادي

كان الفساد يعترب يف املاضي ظاهرة متفشية لدرجة أن معاجلتها كادت ُتشكِّل  

غري أن اجملتمع الدولي شهد خالل السنوات اخلمس عشرة . حتديًا ال ميكن التغلب عليه

قبل هذا التغيري اهلائل، مل . ملحوظًا وإجيابيًا يف الكفاح العاملي ضد الفساداملاضية، تغريًا 

 تكن البلدان راغبة حتى يف البحث بأمر الفساد، وكانت تعتربه مشكلة داخلية ليس إال

اآلليات املتعددة األطراف اليت أنشئت خصيصًا ملعاجلة مشكلة رغم و جود الكثري من و

مل تقم  جيابية مع هذه اآلليات ون البلدان مل تتعاط بإ مإال أنه تبني أن كثريالفساد 

يعتقدون  اطين هذه الدولموغلب أا يف مكافحة الفساد بل ان باملسؤولية امللقات على عاتقه

حيث تفاوت   عدم جدية أنظمتهم يف ذلك بعترًبا دعما غري مباشًرا للفساد و املفسدين نأب

طلب هذا ما سنتطرق إليه من خالل املو  التحديات جناح هذه االليات بفعل بعض العرايقل و

اقع من خالل ورة تدعيم هذا التقييم بالنتائج امللموسة على أرض الروكما نرى ض، األول 

 .من خالل املطلب الثاني   عرض بعض جتارب الدول يف مكافحة الفساد اإلقتصادي 

 

 اإلقتصادي مدى فاعلية اآلليات الدولية ملكافحة الفساد: املطلب األول

لطاملا ارتبطت فضائح الفساد السياسي واملالي وما صاحبها من جرائم االختالس 

والرتبح بالدول السلطوية  النامية اليت تفتقر لألجهزة الرقابية، بيد أن مراجعة الواقع 

تكشف عن وجود العديد من قضايا الفساد يف دول دميقراطية لديها أجهزة رقابية على 

ائم الفساد مل تعد ترتبط بدول الكفاءة، وهو ما يكشف عن أن جردرجة عالية من 

، غري أن سبل مكافحتها والتعامل معها .مناطق بعينها، فهي ظاهرة تصل لكافة الدولأو

اختلفت، فالدول الدميقراطية لديها أجهزة رقابية مستقلة، مما مكنها من تتبع املسئولني 

جنحت اآلليات الدولية  و بعض من لطوية و قد ومقاضاتهم، وهو ما تفتقر إليه الدول الس

على  اتو السياس اجلهود اإلقليمية ملكافحة الفساد اإلقتصادي يف فرض بعض التوجهات

مل ترق إىل املستوى املتوخى من هذه  هاللتدخل يف هذا اجملال ، غري أناألنظمة الداخلية 

 .اجلهود وذلك بسبب بعض العراقيل و املعوقات يف ذلك 
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 ليمية يف مكافحة الفساد اإلقتصاديإلقنتائج و أثار اجلهود الدولية و ا: لفرع األولا

ُتعد الدول الدميقراطية هي األكفأ يف تعقب وحماربة الفساد، وهو ما يتضح يف 

تعاملها مع قضايا الفساد ملسئولني داخل الدولة، ومن أبرز نتائج اآلليات الدولية يف حماربة 

اقع جند مايليلفساد على أرض الوا
1

: 

 قوانني متعددة سن: أوال

حرصت الدول الدميقراطية على وجود قوانني راسخة تسري على اجلميع، وهو ما 

اتضح عندما أقر جملس الشيوخ اإليطالي قانوًنا ملكافحة الفساد مت مبوجبه تشديد 

دارة العامة العقوبات اجلنائية، وحرمان كل من يثبت إدانته بإحدى اجلرائم اليت تتعلق باإل

 من أن يصبح عضًوا بالربملان

كما قدمت الواليات املتحدة جتربة فريدة يف محاية املال العام ومكافحة الفساد، 

الذي ( حرية املعلومات)معتمدًة يف ذلك على استصدار القوانني اليت تتمثل يف قانون 

إال إذا متكنت مبقتضاه ُتصبح كافة الوثائق احلكومية متاحة للعامة لالطالع عليها، 

احلكومة من تقديم تربيرات لضمان سرية الوثائق، مما يوفر للمواطن احلق يف االطالع 

 .على ما تقوم به احلكومة، وحماسبة املسئولني بناًء على ذلك
، ومن خالله حيق للمواطنني (احلكومة حتت أشعة الشمس)كما مت إصدار قانون 

حلكومة، وتقديم حماضر رمسية بذلك، وتدشني االطالع على االجتماعات اليت تقوم بها ا

القوانني التسعة ملكافحة الفساد اليت مبوجبها يتم منع السياسيني من احلصول على 

ابية مساهمات مالية مبالغ فيها من أصحاب املصاحل ورجال األعمال خالل احلمالت االنتخ

 للتجنب التوظيف السياسي للما

 صةإنشاء مؤسسات رقابية متخص: انًياث

استطاعت العديُد من الدول أن حتجم من قوى الفساد والرشوة داخل اجملتمع من  

خالل أجهزة رقابية مستقلة تقوم حبصر ممتلكات املسئولني قبل وبعد توليهم املناصب 

العامة، وهو ما ظهر يف جتربة سنغافورة اليت قدمت منوذًجا فريًدا يف مكافحة الفساد؛ 

حقيقات يعمل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، وله سلطات حيث قامت بإنشاء مكتب للت
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واسعة تصل إىل االعتقال دون إصدار أمر قضائي، ومصادرة األموال واملمتلكات، وإجراء 

تفتيش بدون إذن لضبط الفاسدين، ومعاقبة كل من يثبت تورطه يف قضايا فساد بالسجن 

 .ألف دوالر 20املشدد مخس سنوات، وغرامة ُتقدر حبوالي 
كذلك مت إنشاء وكالة ملكافحة الفساد مستقلة عن جهاز الشرطة، مما مّكن 

سنغافورة من أن حتصل على املركز السابع عامليًّا يف تقرير منظمة الشفافية الدولية املعين 

، متقدمة بذلك على العديد من الدول الغربية مثل 1024مبؤشرات الفساد والصادر يف عام 

تحدة األمريكية، كما حصلت على املركز األول على املستوى بريطانيا والواليات امل

 اآلسيوي

وعلى صعيد االحتاد األوروبي قام االحتاد بتدشني مكتب أوروبي ملكافحة الفساد، 

ومتكن من الكشف عن قضايا الفساد والغش من خالل إجراء حتقيقات يف قضايا 

دٍد ال بأس به من األموال التجارة والتهريب واجلمارك، وهو ما ساهم يف اسرتجاع ع

املنهوبة، كما متكن املكتب من صياغة التشريعات اليت تتعلق مبكافحة الفساد داخل 

 .دول االحتاد األوروبي، وإصدار عدد من التوصيات ملكافحة الفساد
محالت حماربة الفسادشن  :ثالًثا

1
 

شي جني “ مت شن محالت حملاربة الفساد، وهو ما قامت به الصني يف عهد الرئيس

اليت تركزت يف تعديل القوانني والتشريعات اليت تتعلق مبكافحة الفساد من أجل ” بينج

تغليظ العقوبات ضد من يثبت تورطهم يف قضايا فساد، ومطاردة املسئولني الفاسدين 

اهلاربني للخارج، وإعادة أمواهلم اهلاربة، والتعاون مع الدول من أجل معرفة حتركات 

 .سدين خارج الصنياملسئولني الفا
ويف إطار هذه احلملة، متكنت الصني من إنشاء مكتب ملكافحة الفساد لتعزيز التعاون 

الثنائي ومتعدد األطراف مع الدول من أجل مكافحة الفساد، واستعادة األموال املهربة، 

 .مليارات يوان مهربة، وضبط عدد من املسئولني اهلاربني 3ومتكن املكتب من اسرتداد 
اتفاقيات وتنظيمات دولية :ارابًع

2
 

دولة أوروبية  40حيث مت تأسيس جمموعة الدول املناهضة للفساد، واليت تضم  

والواليات املتحدة األمريكية، فهي مبثابة مؤسسة تسعى إىل رصد جهود الدول من أجل 
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مكافحة الفساد، ودعمها يف ما ُتصدره من تشريعات، وما تقوم به من إصالحات مؤسسية 

 .ريعيةوتش
ميكن القول إن الفساد آفة تضرب النظم الدميقراطية واالستبدادية،  ،وإمجاال

ولكن الفارق أن الدول الدميقراطية استطاعت أن ُتدشن أجهزة مستقلة قادرة على 

ذات األنظمة الدول  باقي ولني، وهو ما تفتقر إليهؤمكافحة الفساد ومراقبة املس

 .ألمر تعقيًدامما زاد ا اإلستبدادية املتسلطة 
 التحديات و العراقيل اليت تواجه آليات مكافحة الفساد اإلقتصادي :الفرع الثاني

1
  

 غياب اإللتزام بنصوص و بنود اإلتفاقيات املعنية مبكافحة الفساد : أواًل

 على اإلنفتاح والتشاركية والتعاون ما بني دول األطراف املوقعةإن املبدأ هو 

جاءت إلزامية وبعضها  اتبأن بعض بنود اإلتفاقي العلم مع مكافحة الفساد إتفاقيات

مراجعة قوانينها الوطنية وحماولة اإلرتقاء بها لتتوائم مع مهمة إجبارية، ولكن يعود للدولة 

إذ مل تلمس جدية بعض احلكومات يف اإللتزام بنصوص ومواد  روح ومتطلبات اإلتفاقية

مراجعتها وتعديلها وتطويرها للتشريعات  اإلتفاقية الدولية ملكافحة الفساد من حيث

إصدار قوانني غري قابلة للتطبيق، أي  أو على األغلب والقوانني املنظمة حملاربة الفساد، 

جمرد حرب على ورق، ودون تفعيلها على أرض الواقع، وبدون وجود نصوص عقابية رادعة 

 بعض إذ جند التغيريشركاء يف عملية الرقابة والتنمية واإلصالح و يكون اجلميعحتى 

لفكرة تفعيل االتفاقيه وتنفيذ  فيها قبل احلكوماتتت منها مل ال سيما العربية الدول

التدابري الوقائيه الوارده بها على الرغم من قيام تلك احلكومات بالتوقيع على االتفاقيه 

 .ولكنها تعاند فى انفاذها

 .ة مع مؤسسات اجملتمع املدنيعدم جدية احلكومة بالتعاون والشراكة احلقيق: ثانًيا

جتدر اإلشارة بالذكر بأن مؤسسات اجملتمع املدني قد منحتها اإلتفاقية الدولية 

الدور الفاعل  يف السياسات واإلجراءات احلكومية املتعلقة مبكافحة الفساد، وجتاوز 

جلنسيات تعاونها للحدود، حيث أن اإلتفاقية تعترب خارقة للحدود ألن الفساد ال مييز بني ا

 .وال الشعوب وال احلدود

مؤسسات  األنظمة و عدم التوافقية والتشاركية احلقيقة ما بني سجل هإال أن

ع تباين واضح تشق طريقها يف حماربة الفساد مأن  جهة اجملتمع املدني، حيث حتاول كل 

ل وسائل التدخحيث جند أن أجهزة النظام متلك اآلليات و لإلمكانيات و الفرص املتاحة 

مؤسسات اجملتمع املدني تكسب رؤية و لديها املعلومات عن حاالت الفساد و تكاتف و
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يف  .ألمثل لتحقيق األهداف املشرتكةاما هو الطريق األقصر ووتوحيده اجلهدين مًعا

 .القضاء على هذه الظاهرة

1 من طرف الدولغياب االلتزام السياسي واألدوات القانونية :ثالًثا 
   

مسؤولون عن مكافحة الفساد من ست مناطق يف  دولي حتالًفا يضم سس البنك الأ 

سلطات وهيئات إنفاذ القانون من بلدان الحقت حاالت تقديم الرشا أمام  جانب العامل إىل

ثل األمم املتحدة و مم القضاء، وممثلني عن القطاع اخلاص، وأعضاء من منظمات دولية 

مليدان االقتصادي، والشفافية الدولية، وذلك بغرض واإلنرتبول ومنظمة التعاون والتنمية يف ا

 .وضع أولويات إجراءات مكافحة الفساد وحتديد املستوى التالي هلا
بغرض توجيه قرارات اإلحالة  1002وكان البنك الدولي قد أسس هذا التحالف يف عام 

قدم  1020و يف سنة اليت يصدرها البنك خبصوص قضايا الرشا والفساد إىل البلدان املعنية 

تقرير إحالة إىل احلكومات وهيئات مكافحة الفساد، وذلك للتحقيق  11البنك الدولي 

وقد أدرج البنك . فيما إذا كانت األطراف املعنية قد خالفت القوانني النافذة يف هذه البلدان

 .1020الدولي للجمهور قائمة بالبلدان ذات الصلة يف تقريره السنوي للنزاهة لعام 
ث السلطات واهليئات الوطنية على إنفاذ إجراءات مكافحة الفساد ومتابعة إال أن ح

احلاالت العابرة للحدود كان وال يزال يشكل حتديًا لعدة أسباب، منها غياب االلتزام 

وعلى حد تعبري أحد العاملني بوحدة النزاهة . السياسي واألدوات القانونية أو املوارد املادية

ة مجع األدلة قد تكون حمفوفة باملصاعب واملخاطر نظرًا خلوف بالبنك الدولي فإن عملي

 .الشهود من تعرضهم إلجراءات انتقامية أو حتى لتلقيهم تهديدات على سالمتهم
باإلضافة إىل ذلك، ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن سبعة بلدان فقط من أصل 

ان االقتصادي بشان مكافحة بلدًا صدقت على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليد 32

 .1002رشوة املوظفني العموميني هي اليت قامت بإنفاذ االتفاقية إنفاذا فعااًل حتى نهاية 
وقد ذكرت سري مولياني إندراواتي، وهي مديرة منتدبة لدى البنك الدولي، يف 

د الشهر اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الدولي الرابع عشر ملكافحة الفساد الذي ُعقد يف تايلن

املاضي أن مبادرة اسرتداد األموال املسروقة اليت تهدف إىل استعادة األموال اليت ُنهبت 

بسبب الفساد من املناطق اآلمنة يف مجيع أحناء العامل تواجه، هي األخرى، مصاعب 

يتطلب مزيدًا من اإلجراءات من جانب و هذا ما  .وحتديات أمام زيادة عدد احلاالت
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يف البلدان النامية واملراكز املالية، بغرض حتديد حاالت الفساد  السلطات الوطنية

 .والتحقيق فيها وإحالتها للقضاء

و من بني العراقيل كذلك جند صدور القوانني والقرارات دون دراسة كافية مما 

صاحل اخلاصة دون املصلحة العامة يرتتب عليه عدم تناسبها مع ظروف اجملتمع ومحايتها للم

بالسرية  اتالتزام احلكوملى صدور هذه القوانني والقرارات  و الرقابة ع وضعفو كذا 

التامة يف مجيع اجملاالت دون مربر مما يتيح للمفسدين جماال واسعا ملمارسة أعماهلم 

 الفاسدة حتت مظلة السرية

الدولية ملكافحة الفساد داخل األنظمة الداخلية  قواننيالتطبيق شروط : الفرع الثالث

  للدول 

 مؤسسيو هيكل  قانونيوجود إطار : أوال

كافحة الفساد هو وجود إطار قانوني صاحل و هيكل ملإن الشرط األساسي 

مؤسسي يطبق القانون يف منأى عن شبهة احملاباة السياسية أو التعسف ، و قد أشارت 

جعة بشأن الفساد يف احلكم إىل أهمية املرا احللقة الدراسية اليت نظمتها األمم املتحدة

احلد من لتشريع مكافحة الفساد لتبديد الغموض الذي يكتنف النصوص و الدورية 

تناقضاتها و النص على عقوبات صرحية و توضيح املركز القانوني ألمناط معينة من 

م أنفسهم إرتكاب أعمال الفساد يف آن واحد ردع من تسول هل السلوك ، و اهلدف هو

  .إلجرامي للمفسدين توعية اجلمهور حتى يقاوم السلوك او

 وجود نظام قضائي ناجع : ثانًيا

إن القوانني الصارمة التكفي لوحدها ، فالعديد من البلدان اليت يتفشى فيها 

ألنها قلما الفساد تتوفر فيها قوانني رمسية مثالية ، غري أن القوانني ال معنى هلا يف الواقع 

مقاضاة حتقيق و بد و أن تكون له أجهزة لي فإن البلد اجلاد بشان اإلصالح الاتطبيق و بالت

   فعالة و نظام قضائي فعال و ال يعاني هو بدوره من الفساد

ز القضائي املستقل لضبط إخالل املوظفني بأمانة الوظيفة ، و من اوال غين عن اجله

أبرز األمثلة احلديثة جند القضاة اإليطاليون الذين يقومون يف آن واحد بوظيفيت املالحقة 

يف الفساد حاولت احلومة قضائية و احملاكمة ، و يف اهلند أجرت احملكمة العليا حتقيًقا ال

على وكالة إحتادية كانت حتقق يف إبطاله فجردت احملكمة رئيس الوزراء من سلطته 

ن يكون تصويت الكونغرس على خلع أعلى  و يف الربازيل أصرت احملكمة العلياالقضية 
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الوظيفة تصويًتا علنًيا و أن تنقل املداوالت على  مانةاو خيانة  الرئيس كولر بتهمة الفساد

 .شاشة التلفزيون مما عمل على نزاهة اإلجراءات

و يعد اإلصالح القضائي أولوية من أولويات مشاريع البنك الدولي يف أعماله يف هذا 

   اجملال و السيما يف أمريكا الالتينية 

 املناسب الردع: ثالًثا

و األشكال اإلجرائية  وك أو فعل ما باجلرمية على  العقوبات املتاحة يتوقف نعت سل

ن القانون ال بد أن حيدد فإاجلوانب ، ، و مبا أن الفساد جرمية مزدوجة الالزمة  البديلة 

متساهلة مقارنة ، ففي بعض البلدان يعامل الراشون معاملة مثال مركز الراشني و املرتشني 

بع الدولي للجرمية يف بعض احلاالت البارزة فإنه يكون بلد و نظًرا للطامع املرتشني 

 .أهمية أيًضا الراشي ذا 

املعاملة الفاسدة عقوبات تعكس يكون الردع فعاال يتعني أن يواجه طرفا و لكي 

احملصل عليها من الرشوة ، وينبغي أن تربط عقوبة املوظف حبجم الرشوة اليت  املغامن

وينبغي  جم الرشوةحببدفعه للرشوة ، ال اليت تلقاها ة املنفعة ، وعقوبة الراشي بقيمتلقاها 

يقدم الراشي املدان أن يدفع املوظف املدان مبلًغا مضاعًفا ملبلغ الرشوة الت يتلقاها و أن 

راشية ، وإذا كانت الشركات المبلغ مضاعف لقيمة املنفعة اليت حصل عليه بدفع للرشوة 

حترمها من الصفقات  ردعها بإجراءات املنع اليت مكانبإيف حالة عود مع احلكومة ، فإنه 

ينبغي ريط عقوبة املنع جبسامة الفساد العمومية لعدة سنوات و إلحداث أثر حدي 

.املضبوط
1
   

 عرض بعض التجارب الدولية يف مكافحة الفساد اإلقتصادي :املطلب الثاني 

ناجحة إىل حد بعيد تتعدد التجارب الدولية يف جمال مكافحة الفساد وتعد بعضها 

يف احلد من ظواهر الفساد اإلقتصادي داخل هذه البلدان ، إذ أنه من املفيد عرض بعض 

عرب ، وحماولة تطويع ادة منها و أخذ بعض الدروس و الهذه النماذج الدولية قصد اإلستف

اتها و أنظمتها مع جمتمعاتها و عادبعضها مع البيئة الداخلية لبعض الدول مبا يتماشى 

و  املكسيكقوانينها ، وسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل جتارب كل من دولة ماليزيا و و

الباحث  تيارخ، وقد وقع إورة يف جمال مكافة الفساد اإلقتصادي يف هذه الدول فاغسن

                                                           
1
،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتب السياسات اإلمنائية نيويورك " الفساد و احلكم الرشيد"  2ورقة مناقشة رقم   

   22،  20،  22، ص 4022
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ال ال احلصر ألن هناك مناذج كثرية لدول ناجحة يف هذه الدول على سبيل املثعلى 

 .مكافحة ظاهرة الفساد

 التجربة املاليزية يف مكافحة الفساد:  ع األولالفر

بشكل كبري يف مكافحة الفساد و احلد منه تعترب ماليزيا من بني الدول الناجحة 

فساًدا و األكثر نزاهة و شفافية ، حسب  لوهي حتتل مراتب متقدمة بني الدول النامية األق

، وتشغل التجربة ة و الشفافية منظمة الشفافية العاملية  يف تقاريرها السنوية حول النزاه

لف التغيري و النهضة يف األنظمة الغربية  و العربية املاليزية بال الكثري من املهتمني مب

سالمية على حد سواء و بقية دول العامل ، كما يراها الكثريون من اخلرباء يف جمال إلأ

فساد على صعيد اجلانب حيتدى به ، و بالنسبة جملال مكافحة الالتطوير و التنمية منوذًجا 

 .املؤسساتي الذي إعتمدت عليه ماليزيا يف مسار مكافحتها للفساد و دعم مبادئ الشفافية 

 نبذة تارخيية عن تطور جهود مكافحة الفساد يف ماليزيا  : أوال

ة لحة الفساد مبكًرا ، وحتى قبل مرحبدأت ماليزيا مسار دعم الشفافية و مكاف

اللجنة "أنشأت احلكومة اإلستعمارية  2200يطاني ، ففي عام الربالتحرر من اإلستعمار 

، ومنذ هذا لكشف ورصد الفساد يف مساحة اخلدمة العامة بالدولة املاليزية " تايلور 

من إحتاد جزر الدولة املاليزية اليت مت بناؤها التاريخ ومع التطور السياسي احلادث يف بنية 

 خمتلفة

عة من األنظمة اإلدارية لكبح الفساد وحماربته ، طورت احلكومة املاليزية  جممو

و إعتماد إنهاء املعاملة من خالل وكان من بينها تقليل اإلجراءات اإلدارية إىل احلد األدنى 

إجراء واحد ، كما كان هناك إهتمام باإلنضباط الوظيفي ، مبا يف ذلك إلتزام املوظفني 

ت على صدورهم تعرف بأمسائهم و عدم بتوقيع دخوهلم و خروجهم من العمل و بوضع شارا

إستثناء أي شخص من هذا النظام مبا فب ذلك القضاة و الوزراء و حتى رئيس الوزراء 

حيز ( موظفي اخلدمة املدنية )دخل قانون املوظفني العامني  2223، ويف سنة .نفسه

اإلدرارات أخالق العمل يف قانون  2220التنفيذٌ،انون أخالق مهنة القضاء ، ثم أجيز سنة 

 ة قانون منع الفساد و أصبح أهم سالح بيدها مأجازت احلكو 2227املؤسسات ، ويف سنة و

إذ أعطى صالحيات واسعة لوكالة مكافحة الفساد ، وأصبح أولئك الذين ال يستطيعون 

م تربير وجود أموال أو ممتلكات معينة يف حوزتهم ، عرضة للمحاكمة و مصادرة أمواهل

(من أين لك هذا ا ملبدأ ًقتطبي)
1
 

                                                           
1
 07، ص  4024الجزيرة للدراسات ،  محسن صالح، قضايا النموذج السياسي الماليزي و إدارة اإلختالف ، مركز  
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  احلكومة املاليزية يف مكافحة الفساد اتتيجياإسرت: ثانًيا

املاليزية يف مكافحة الفساد من خالل إتباع اإلسرتاتيجيات احلكومية  متحورت

نة ببعض منظمات اجملتمع املدني ضافة إىل اإلستعاإعدة أطر قانونية و مؤسساتية ، 

  : تمدت على ما يليتيجية تشاركية إعا، فهي إسرت اإلعالمو

إتبعت حكومة ماليزيا عدة إسرتاتيجيات حكومية ملكافحة الفساد منها ما أطلق 

يف املالبو باخلطة الوطنية للنزاهة يف ماليزيا " عبد اهلل بدوي" عليه رئيس الوزراء السابق 

 :، وقد حددت هذه اخلطة مخسة أهداف رئيسية تشمل  1004عام 

  احلد من الفساد 
  ستخدام السلطة إ سوء احلد من 
  زيادة كفاءة تقديم اخلدمات العامة 
  تعزيز حوكمة الشركات 
  تنظيم ندوات وورشات عمل للمواطنني و الشركات بهدف التوعية و تشجيع املشاركة

 يف أعمال مكافحة الفساد من طرف اجلميع

 :منظومة التشريعات املاليزية ملكافحة الفساد -2
أهم وسيلة قانونية يف حماربة  2222لفساد سنة ا ملكافحة ايكان تشريع ماليز

، حيث كانت ماليزيا قد أسست يف السابق وكالة مكافحة الفساد و حددت الفساد 

اجلرائم و العقوبات املتعلقة بالفساد يف القطاع العام و اخلاص ، مبا فيها الرشوة ،وحماولة 

العمالء داخل املؤسسات كالء  و الفساد وسوء إستغالل املنصب و الفساد من خالل الو

الفساد يف جمال املشرتيات العامة والفساد اإلنتخابي و
1
 

و يتضمن أحكاًما خاصة  1002كما جيرم قانون مكافحة غسيل األموال لعام 

عليها من خالل الفساد ، ومع ذلك بتجميد املمتلكات و األصول و األموال اليت مت احلصول 

متطور ملكافحة لربملان مشروع قانون جديد وعلى اعرضت احلكومة  1002يف ديسمرب 

، وألغى  1002الفساد يسمى قانون هيئة مكافحة الفساد املاليزية الذي صدر يف يناير 

ود فضال عن إلغاءه هليكل ووج 2222قانون مكافحة الفساد القديم الذي صدر عام 

 هيئة مكافحة الفساد املاليزية "عوضتها  و اليت" وكالة مكافحة الفساد"

                                                           
1
 :املبادرات العامة ملكافحة الفساد يف ماليزيا ، مقال منشور على املوقع  

http://www.ar.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/ 

malaysia /initiatives/public-anti-cprruption initiatives.aspx 

 

http://www.ar.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/%20malaysia%20/initiatives/public-anti
http://www.ar.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/%20malaysia%20/initiatives/public-anti
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على وجه اخلصوص إىل تقوية هيئة مكافحة الفساد  1002و يهدف مشروع قانون 

حملاربة نظام احملسوبية السياسية ، حيث يوجب هذا القانون اإلبالغ عن أي معاملة تنطوي 

على الرشوة و جيرم اإلمتناع عن أداء هذا الواجب و الجييز تقديم اإلكراميات يف أي مهنة 

جديدين  ومة مشروعي قانوننيك، كما عرضت احلة للموظفني أومناسبة إجتماعية معين

لتأديب القضاة الذين ينتهكون  1002قانون أخالقيات القضاة لعام  بشأن القضاة ، وهو

قانون آداب مهنة القضاء ، وكذلك مشروع إلختيار القضاة بشكل شفاف ، ويف أفريل 

أجرب مجيع الوزراء و نواب ، كما صدر قانون جديد حلماية املبلغني عن الفساد  1020

 .الوزراء أن يعلنوا على املأل عن ذممهم املالية مرتني خالل مدة اخلمس سنوات 

 املنظومة املؤسساتية ملكافحة الفساد يف ماليزيا -1
1 

أعلن رئيس الوزراء جنيب رازق برنامج حتويل احلكومة الذي يتطرق إىل  1020يف سنة 

وقد ركزت احلكومة املاليزية بشكل كبري فساد ،ئيسية مب يف ذلك حماربة الجماالت ر

د ، تتكامل عدة هيئات خمتصة مبكافحة الفساعلى اجلانب املؤسساتي حيث شكلت 

 :املاليزية املدعمة جلهود مكافحة الفساد ما يليهم اهليئات أمن أدوارها فيما بينها و

 :هيئة مكافحة الفساد املاليزية- أ
و ذلك  1002أفريل  02ة رمسًيا عملياتها يف بدأت هيئة مكافحة الفساد املاليزي

القانون و اهليئة السابقة  لاجلديد الذي حل حم يةبسن قانون هيئة مكافحة الفساد املاليز

 .تشارين مستقلني سمسبعة  هذه اهليئة يف عملها بنيعو تست ملكافحة الفساد

 :الربملانية املختارة للنزاهةاللجنة - ب
عضًوا ، عشرة أعضاء منهم  (21)ارة للنزاهة إثنا عشرة تضم اللجنة الربملانية املخت

رضة ، وتسمح ألعضاء الربملان أن اثنني من املعإاحلاكم و " باريسان ناشونال"من إئتالف 

 .حتقق يف حالت الفساد وإساءة إستغالل السلطة 

 :املدقق العام- ج
وزارات هو مطالب قانوًنا بتقديم تقارير عن تدقيق احلسابات العامة و أنشطة  

 .احلكومة اإلحتادية و الدوائر و الوكاالت 

توجيًها إلدارة التدقيق الوطنية لوضع مؤشر  1002و قد قدم املدقق العام سنة  

كومات حلاو اإلدارات و ( سنوًيا)اإلحتادية ووزارة املالية للمساءلة و نظام لتصنيف الوزارات 

                                                           
1
 ، نفس املوقع السابق املبادرات العامة ملكافحة الفساد يف ماليزيا  
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تضمن إجراء عمليات تفقد مفاجئة كما ي( كل ثالث سنوات)احمللية و اجملالس احمللية 

 إستخدام األموال بشكل صحيح و فعال و بكفاءةلضمان 

،  1002يعترب النائب العام املسؤول عن إنشاء مؤسسة أمين املظامل سنة  :النائب العام- د

 .الوزراء و املشرعني  لشكاوى ضد مجيع وكاالت احلكومة مبا فيهاللتحقيق يف ا

تأسس مكتب الشكاوى العامة املاليزي يف عام  :زيمكتب الشكاوى العامة املالي- ه

اخلاص بإدارة التنمية لعام مسؤولياته أكثر يف التعمم وقد تعززت وظيفته و، 2272

و و الذي نص على  أن املكتب هو عبارة عن نظام للشكاوى العامة على األنرتنت  2221

ية ،حيث ميكن لديه القدرة للحصول على املعلومات الضرورية من الدوائر احلكوم

للمواطنني تقديم  شكوى على األنرتنت أو من خالل خط مباشر للشكاوى أو من خالل 

 الفاكس 

 تسخري اجلهود و اخلدمات اإللكرتونية ملكافحة الفساد يف ماليزيا :ثالًثا

:احلكومة اإللكرتونية املاليزية -2
1 

، حيث تضم  اهليئات اليت شكلتها احلكومة املاليزية ببوابة إلكرتونيةتدعمت 

روابط إىل خدمات املناقصات  صالت ولحكومة املاليزية على األنرتنت والبوابة الرئيسة ل

ومية املختلفة ، توفر هذه الوصالت التسهيل لوصول رجال كومية و اخلدمات احلكاحل

  .الرخص منح األعمال للمبادئ التوجيهية و للنماذج اخلاصة بالتسحيل و

 : التبليغ عن املخالفات -1
اد املاليزية آلية للمبلغني على األنرتنت و ختصص أيًضا سفتقدم هيئة مكافحة ال

دئ التوجيهية لذلك ، ويستطيع كل من اخًطا مباشًرا خاص بالتبليغ عن الفساد مع املب

 .الشركات و األفراد من خالله أن يبلغو عن الفساد
  التجربة املكسيكية يف مكافحة الفساد: الفرع الثاني

 نبذة تارخيية عن واقع الفساد يف املسكيك : أوال 

املستخدم من قبل منظمة الشفافية العاملية، فإن درجة املكسيك  CPI وفًقا ملؤشر

وقد وضعت املكسيك خطة عمل جادة للحد من الفساد  ،1000وفًقا لتقرير عام  3,3هي 

وإمياًنا من  2224/2220وحتقيق احلكم الرشيد بعد األزمة االقتصادية اليت أصابتها خالل 

السلطة املكسيكية باالرتباط القوي بني القضاء على الفساد وحتقيق التنمية االقتصادية 

. واالجتماعية، فقد تبنت العديد من اآلليات لدعم االقتصاد بالعمل على احلد من الفساد

                                                           
1
 http://cpps.org.my/resource_centre/Corruption.pdf,  
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وبالفعل فمع تفعيل آليات مكافحة الفساد والعمل على حتقيق التنمية االقتصادية 

 .1004و 2224بني عامي  %2,1تماعية، فإن الناتج القومي اإلمجالي قد زاد بنسبة واالج

د اسسرتاتيجية املكسيك يف حماربة الفإ: ثانًيا
1

 

يف سبيل حتقيق اإلصالح، تتعاون املكسيك مع اهليئات واملنظمات العاملية ومنها    

ففي نطاق مكافحة  املنظمات  وغريها من ،OECDالبنك الدولي، املعونة األمريكية، و

البنك الدولي للفساد، قدم البنك للحكومة املكسيكية أجندة عمل مكونة من ثالثة 

 :حماور أساسية هدفها حتقيق اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي وهي

 .التأكيد على مكاسب االقتصاد الكلي والتجارة العاملية-2

 .لتعليم ورفع مستوى املعيشةامن اإلسراع من عملية التنمية عن طريق دعم كال -1

 .تفعيل مبادئ احلكم الرشيد والشفافية واملسئولية -3

مكافحة الفساد وحتقيق "لتنفيذ مشروع  USAID كذلك تعاونت املكسيك مع 

الصعيد القومي   وعلى. ، على مدار مخس سنوات"الشفافية يف وسط أمريكا واملكسيك

 :د ومنهااختذت احلكومة عدد من اخلطوات ملكافحة الفسا

 بوزارة اإلدارة العامة" مكافحة الفساد"إنشاء وحدة إدارة مشروع. 

  وهي هيئة مستقلة تعمل على حصول " اهليئة الفدرالية للحصول على املعلومات"إنشاء

 .املواطن على املعلومات والبيانات احلكومية

 املكسيك هي عضو يف منظمة OECDاربة ، وتقوم هذه املنظمة يف إطار عملها مبح

 :الفساد عن طريق

وقعت املكسيك علي اتفاقية حماربة : حماربة الرشاوى يف املعامالت االقتصادية الدولية

ووفًقا هلذه االتفاقية مت  ،2222الرشاوى يف املعامالت االقتصادية الدولية عام 

املختصة مبراقبة املعامالت االقتصادية الدولية  Federal Penal Code (FPC)إنشاء

 .األشخاص احلقيقية أو االعتبارية يف جرائم الفساد يف املعامالت الدولية  بةومعاق

 وتقوم 1003عام " احلصول على املعلومات"قامت املكسيك باملوافقة على مبادرة ،

 .املنظمة حاليًًّا بوضع األسس الالزمة لقوانني املبادرة وكيفية تفعيلها

 املسئوليات اإلدارية ملوظف " مبادرة وافقت املكسيك على إحداث تعديالت يف 1001عام

، وتهدف هذه املبادرة إلي التأكد من تنفيذ القانون بدقة والتأكد من "اخلدمة العامة

 .قيام املوظف احلكومي بدورة على أكمل وجه دون استغالل ملنصبه
                                                           

1
،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتب السياسات اإلمنائية نيويورك " الفساد و احلكم الرشيد"  2مناقشة رقم ورقة   

 .78ص  ، 4022
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مشروعات قومية مكسيكية ملكافحة الفساد: ثالًثا
1
 

 :كافحة الفساد وهماقامت املكسيك بتبين مشروعني قوميني مل

 :مشروع تقييم مدى تطبيق الشفافية يف احملليات-2
إمياًنا بدور الدولة يف توفري نظام إداري كفء وفعال، ويطبق الشفافية، ويعمل على 

مشاركة املواطنني، وضمان حصوهلم على املعلومات بسهولة ويسر، قامت املكسيك 

  ". احمللياتتقييم مدى تطبيق الشفافية يف"بتطبيق هذا النظام 
 يهدف هذا املشروع إىل حتديد احملليات اليت يوجد بها قدر من الفساد باإلضافة إىل

 .حماولة ترتيب احملليات وفًقا ملدى تطبيق الشفافية بها، وخلق نظام إداري كفء ونزيه

 يهتم املشروع بقياس مدى توافر الشفافية أكثر من مدى توافر الفساد على نطاق

ف حتديد اجلهات املطبقة للشفافية وتشجيعها على االستمرار على الطريق احملليات، بهد

 :يتم قياس مدى الشفافية املطبقة عن طريق أربع مؤشرات هي ،السليم
 توافر املعلومات واحملاسبة - أ

 جماالت مشاركة املواطنني- ب

 تقييم املواطنني ملواقف احلكومة - ج

 االهتمام مبطالب املواطنني وشكواهم- د

حها الدولة يئي من هذا املشروع هو قياس حجم املعلومات اليت تتاهلدف النها 

ومن خالل تطبيق هذا . للمواطنني، وطرق مشاركتهم يف اإلدارة والقرارات احلكومية

 :املشروع توصلت احلكومة املكسيكية إلي ثالث مهام أساسية للمحليات وهي

توفري املعلومات والبيانات للمواطنني 

باشر مع املواطننياالتصال الدائم وامل 

االهتمام ومتابعة مطالب املواطنني 
 مشروع إدارة القيم واألخالق للموظفني يف اخلدمة العامة  -1

يف إطار تطبيق مشروع إدارة األخالق والقيم اخلاصة باخلدمة العامة، حددت وزارة 

 Controllership and Administrative "ير اإلداري يف املكسيكومتابعة التط"
Development عدد من الواجبات تفرضها على اخلدمة العامة وهي: 

ضرورة أتباع املوظف العام ملبادئ النزاهة والشرف يف تطبيق عمله 

تفادي تضارب املصاحل وإتباع األهواء الشخصية 

                                                           
1
 فس املرجع السابقن" الفساد و احلكم الرشيد"  2ورقة مناقشة رقم   
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ضرورة إتباع اإلجراءات القانون 

 :وقد حددت الوزارة عدد من العقوبات الواضحة واملعلنة ملخالفة ما سبق وهي

فردية أو مجاعية ات حتذير 

معاتبة فردية أو مجاعية 

فصل مؤقت 

النقل 

غرامات مالية 

احلرمان من التدرج يف السلم الوظيفي أو تولي مناصب قيادية 

 :ني جند السابق نيآليات تفعيل املشروعومن بني  

 املركز األعلى للمراجعة الفدرالية The superior Auditing Office of the Federation SAOF 

يف إطار برنامج مكافحة الفساد، قامت احلكومة املكسيكية 

جهة  هذه اهليئة وسوف تكون، لتكون تابعة للكوجنرس املكسيكي SAOF بإنشاء

باإلضافة إلي صالحيات قانونية تسمح هلا مبراقبة . إدارات فنية وإدارية ومالية مستقلة  ذات

ل املال العام، وبالتالي تقوم بتقديم توصياتها ستغالإومتابعة حاالت الفساد اليت تقوم على 

 .يف هذا اجملال

يتميز هذا املركز بقدر كبري من االستقاللية عن خمتلف اجلهات احلكومية،  

باإلضافة إلي ضمان محاية هذا املركز من . وذلك لضمان تفعيل دوره دون حتيز أو إكراه

ن هذا القدر من النزاهة والشفافية ولضما أي تتدخل سياسي يعيقه عن تأدية عمله بنـزاهة

يعني يف املركز موظفني غري متحيزين، باإلضافة إلي تعيني مسئولي املركز باستخدام 

 .أساليب شفافة، وتفادي أي تعارض للمصاحل بني العاملني باملركز واجلهات اليت تتابع

  املركز القومي لربنامج التحديث  

صالحات هيكلية يف أجهزتها اإلدارية أيقنت احلكومة املكسيكية ضرورة عمل إ

تقوم خطة اإلصالح  ،لتحقيق قدر أعلى من الكفاءة والفاعلية يف اإلدارة احلكومية

 :الشاملة بهدف حتقيق النقاط التالية

 ،وضع إجراءات جديدة تضمن للموظف احلكومي، مبا يضمن له نظام معاش مناسب

يق ضمانات وحوافز للموظف حوافز ومكافئات مناسبة للموظفني، وبالتالي حتق

.احلكومي مبا يبعد عنه اللجوء للفساد والرشاوى
1
 

                                                           
1
 فس املرجع السابقن" الفساد و احلكم الرشيد"  2ورقة مناقشة رقم   
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 مراجعة اإلجراءات القانونية واإلدارية يف اجلهات املختلفة، مع توضيح مهام وواجبات

 .كل موظف بدقة

تعديل دورات العمل احلكومي مبا حيقق أفضل استخدام للموارد احلكومية. 

 افورية يف مكافحة الفساد التجربة السنغ: الفرع الثالث

 مسرية مكافحة الفساد يف سنغافورة حول نبذة : أوال

أصبحت سنغافورة خالل الثالثني سنة األخرية أقل الدول فساًدا يف آسيا ، ويف العام و فق 

 224اخلامسة عاملًيا من بني املرتية  1021و قد إحتلت سنة عايري منظمة الشفافية العاملية ،م

ملمارسات اليت قد املتابعة  أنشأت سنغافورة مكتب حتقيقات  2201م فمنذ عادولة ،

و مت تطوير هذا املكتب ارات األجنبية من أجل جذب املزيد من اإلستثميشوبها الفساد،

خبربات أكثر توسًعا عرب الدورات التدريبية يف تسعينيات القرن املاضي 
1
 

ع متعدد األعراق و قليل املوارد و قد جنحت إدارة الدولة السنغافورية يف حتويل جمتم

الطبيعية إىل جمتمع مزدهر متطور يوفر أفضل اخلدمات ملواطنيه ، وإنتقلت من الدولة 

ومة كالفقرية العدمية املوارد إىل أحد أهم عواصم التجارة و املال ، كما أنشأت احل

رية إلنقاذ غافورية يف متصف التسعينيات اهليئة العامة ملكافحة الفساد كوسيلة أخنالس

كان جدًيا بناء على اجملتمع و الدولة من الفساد املدمر و املستشري فيها ، لكن التوجه 

نصائح دولية و جهود وطنية خملصة و بعد إنشاء اهليئة صدر القانون املنظم لعملها ماحنا 

صالحيات كبرية جًدا ألعضائها الذين مت إختيارهم بعناية فائقة وفًقا ملعايري 

النزاهة و اإلخالص و الشجاعة و الوالء الوطين و غري ذلك من األسس بعيد ا عن والكفاءة

  .احلزبية و املناطقية

تضاعفت  و النتيجة السريعة للتجربة السنغافورية كانت مذهلة ففي السنة األوىل 

و غريها بشكل  بة وكانت تتدفق األموال من الضرائنغافوريسموارد اخلزينة العامة ال

الضرائب فاحملاكمات تكون علًنا ثناء و بعد حماكمة املتهربني من فع أمذهل خاصة 

تبث أمام الشعب  على شاشات التلفزيون و حيكم عليهم مببالغ مضاعفة عن اإلقرارات و

 .ة من النمور اآلسيوية دالسابقة و خالل أعوام قليلة  أصبحت سنغافورة واح

اصفة مع الدامنارك يف الشفافية و اخللو من و قد حلت سنغافورة يف املركز األول عاملًيا من

 . 1020الفساد سنة 

                                                           
1
  :مقال منشور على األنرتنت... األقل فساًدا يف آسيا... ، سنغافورة  الدينحممد صالح   

http://www.akhbarak.net/articles/17070267 



 

 

 
63 

 

 إسرتاتيجية سنغافورة ملكافحة الفساد: ثانًيا

إرتكزت اسرتاتيجية سنغافورة يف مكافحة الفساد على املنطلقات التالية
1

: 
 الرتكيز على وجود قوانني صارمة و ضمان سيادتها بتطبيقها الفعلي و عدم التساهل

 صافها بالكفاءة و النزاهة و اإلنضباطنمل على إستقرار أجهزة الدولة و إالع يف ذلك ، مع
احل األوىل بالرعاية بشكل واضح ، ومن ذلك أن صضرورة ترتيب األولويات وحتديد امل

رض املصلحة العامة مع املصلحة اخلاصة أو احلريات و احلقوق الفردية ، يوجب تغليب اتع

قتصادية يوجب إلحلريات الفردية مع موجبات التنمية ااملصلحة العامة وكذلك تعارض ا

 ليب الثانيةغت
في آخر ، فلكل األفعال اليت النظر يف مآالت األفعال بغض النظر عن أي تأصيل فلس

ل فساد خيضع مرتكبوها للمساءلة عليها نتائج سلبية ، أو توصف بأنها أفعا بيرتت

 العقابيةاحملاسبة مع سرعة التحقيق و تطبيق اإلجراءات و
 يرتكز النظام السنغافوري يف مكافحة الفساد على دعامتني أساسيتني يكمل كل

منهما اآلخر ، حيث تنقسم سياسة الدولة يف هذا اجملال إىل سياسة وقائية من الفساد من 

 :جهة و سياسة الكشف عنه و العقاب عليه من جهة أخرى ، مثلما سنوضح ذلك
 غافورةسياسة الوقاية من الفساد يف سن -2

2 
تعد السياسة الوقائية السنغافورية يف جمال مكافحة الفساد واسعة النطاق ، 

فباإلضافة إىل التوعية و تأمني الضبط اإلجتماعي بوسائله املختلفة ، عملت الدولة على سن 

 :عدة تدابري منها

الفصل بني الوزارات و إدارة التنفيذ،حيث يتوىل التنفيذ يف الغالب هيئات ومؤسسات 

زالة أسباب إمكانية الفساد ، إلطة التنفيذ و سلقانون ، بهدف تفريغ الوزارة من منشأة با

 ط و البعيدسعلى املدى املتو اتفليس على الوزارة إال التفكري يف اإلسرتاتيجي
 كافية لتوفري مستوى حياة رفع مرتبات املوظفني يف الدولة بشكل جيعل الكثري منها

املوظفني طلب الرشوة  وجينبمرتفعة أهم رادع للفساد ،فع أجور دإذ يعد كرمية ،

                                                           
1
 --basga emile dialla ,la lutte anti corruption l’expérience des pays d’asie du 

sud…est,adrique et développement,vol xxxi,no ,2005 ,p183  
2
 - http://www.cpib. Gov.sg/aboutus. le bureau d’investigation sur des faits de corruption 

de singapour . 
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ي حماولة أفوري أعلى مرتب وزير يف العامل وغانأوقبوهلا ،حيث يعد مرتب الوزير الس

يعاقب بعدم احلصول على وظيفة أخرىفساد منه حترمه من وظيفته ومن دخله املرتفع و
1 

ة للحصول على اخلدمة ، مع اإلجراءات اإلدارية و احلد من املستندات املطلوب تبسيط

 وضع مدونة إجراءات إدارية واضحة 
 تفادي املنطقة الرمادية يف سلطة املوظف العام بالتضييق من سلطته التقديرية ، بوضع

يف أداء عمله ، ألن التوسع يف السلطة التقديرية للموظف العام معايري دقيقة يستند عليها 

 قابة الفعالة على عمله ، وبذلك قامت الدولةسبب من أسباب الفساد كما أنه يضعف الر

ت بتبسيط و توضيح كافة  مابتخفيض عدد القوانني و القواعد و اإلجراءات و ق

 .و خرق للقوانني و القواعد التنظيميةأاإلجراءات حبيث ال تسمح بأي خروج 
كيز اإلختصاص و املسؤولية يف جهة واحدة ملنح الرتخيص يف جمال معني ، لتجنب رت

 رب املواطن يف غنى عنهاتعوقراطية اإلدارية السلبية اليت يلتعقيدات و البريا
 و إمنا يرى " املال"كرب قدر من تعامل املوظفني مع املال ، فاملوظف ال يرى أ إىلاحلد

، ألن التقليل من ملس املوظف للمال يوفر ، فالرسوم و الغرامات تدفع إلكرتونًيا " األرقام"

قلل من الفساد ، ومن أجل ذلك وجدت عدة نقاط لتعليم الناس الدفع اجلهد و الوقت و ي

 اإللكرتوني
 خدمة تتم من  2200ناك هاخلدمة  بالطريقة اإللكرتونية ، حيث أن  تقديمالتوسع يف

نوع من الرتاخيص عرب األنرتنت  72ومن ذلك خدمة على   منزل الشخص طالب اخلدمة

 .اإلتصال املباشر بني املوظف و طال اخلدمة بهدف كسب الوقت واجلهد و التقليل من 
 إجياد أنظمة شفافة تؤدي إىل التقليل إىل حد كبري من األسرار اليت ميلكها املوظف

، ومن ذلك العام بسبب وظيفته ، فاملوظف الذي ال ميلك أسرار ال جيد أسرار ليبيعها 

الع عليه من خالل وجود نظام واضح املعامل و مفتوح للمشرتيات احلكومية ميكن اإلط

مركز األعمال اإللكرتونية ، وهوبوابة للمشرتيات احلومية تسمح للمتقدمني بعروض 

رؤسة كل الصفقات و املوصفات املطلوبة ، ويقع يف نفس األطار ضرورة نشر إجرءات 

عرب األنرتنت ، إضافة إىل رفع أجور املوظفني ومنحهم عالوات العقود اإلدارية و نتائجها 

                                                           
1
إشارة لتجارب بعض الدول ، –، الفساد اإلداري أسبابه آثاره وطرق مكافحته عز الدين بن تركي و منصف شريف  

املالي و اإلداري ، كلية العلوم افقتصادية و التجارية و امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد 

 4024علوم التسيري،جامعة حممد خيضر بسكرة ، ماي 



 

 

 
65 

 

ظروف عملهم بهدف جعل هذه التعويضات مضاهية لبدائل القطاع اخلاص وحتسني 
1
 

 وعدم حبثهم عن مداخيل مادية أخرى
 الفحص املسبق للحالة اإلجتماعية لألفراد قبل التوظيف ، وإمكانية تدخل اهليئة

ملكافة الفساد كتدبري وقائي ملنع موظف ما من تولي منصب قيادي أو عمل العامة 

مع ة سابقة بالفساد ، كما ميكن أن تتدخل بالتوصية بعدم التعاقد سياسي بسبب شبه

 هذا الشخص 
 السياسة اجلنائية يف مكافحة الفساد بسنغافورة -1

تشمل السياسة اجلنائية يف جمال مكافحة الفساد كغريها من السياسات اجلنائية 

فوري السنغا للجانب املوضوعي تبنى املشرعفبالنسبة انًبا موضوعًيا و آخر إجرائًيا ،ج

ومن ذلك جتريم الرشوة يف القطاعني العام و اخلاص ، تشريع خاص مبكافحة الفساد ،

 .وإعتبار عدم إبالغ املوظف عن جرمية عرض الرشوة عليه جرمية مستقلة 

الغرامات املرتفعة و املصادرة  و نص هذا القانون اخلاص على عقوبات  السجن و

و يف حالة عدم الرد تضاعف عقوبة السجن مع ( / هوبةأي رد األموال العامة املن)الرد و

بتعدد التداخل يف العقوبات يف حالة التعدد ، حيث جيب أن تتعدد العقوبات   إستبعاد

 .تابع بني اجلرائم ووحدة الغرض اإلجراميتدون أي إعتبار لل اجلرائم

قوبة ، أما بالنسبة للجانب اإلجرائي فهو قائم على فكرة أساسية  هي حتمية الع

ساس ضرورة إدراك كل شخص أنه يف حالة إرتكاب جرمية أحيث صيغت أحكامه على 

من جرائم الفساد ال بد أن يكشف و أن يعاقب ، وأن جرائم الفساد قليلة املردود بالنظر 

رامة القوانني و احلرص على صو حجم عقوبتها ، و املالحظ هنا  إىل كثرة خماطرها

ي هلا ، و عدم التهاون أو التساهل مع مرتكيب الفساد مهما التشديد على التطبيق الفعل

 .كانت مناصبهم و تعريضهم للعقوبات الالزمة يف حقهم يف أوانها

نغافورة أنتجت قانوًنا فعاال ، ميكن القول أن اإلرادة السياسية الواضحة يف س

تتميز  رة ضبط إجرائي و قضائيتقال و سريًعا للتقاضي ، وإداسدًيا و مانظاًما حيو

 .رامة و املهنيةبالص

 

 
                                                           

1
،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتب السياسات اإلمنائية نيويورك " الفساد و احلكم الرشيد"  2ورقة مناقشة رقم   

4022  ، 
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 :خامتة الفصل

لقد حاولنا من خالل هذا الفصل البحث يف كيفية قياس الفساد يف شقه 

د على مجلة من املؤشرات أهمها تلك مووجدنا أن ذلك يعتاإلقتصادي على مستوى الدول 

ما يب الدول و لعل ترتيتم  اليت تبنتها منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي و بناًء عليها 

ها على التنمية اإلقتصادية يف بعدها د اإلقتصادي هو اآلثار اليت يسببقياس الفسايرتبط ب

و نتيجة لذلك وجدت خمتلف اآلليات ملكافحة هذه الظاهرة اليت تباينت  اإلقتصادي

ميكن القول إن الفساد آفة تضرب النظم  إمجاالنتائجها على الدول من دولة ألخرى و 

قراطية واالستبدادية، ولكن الفارق أن الدول الدميقراطية استطاعت أن ُتدشن الدمي

أجهزة مستقلة قادرة على مكافحة الفساد ومراقبة املسئولني، وهو ما تفتقر إليه باقي 

كما متت اإلشارة إىل بعض  الدول ذات األنظمة اإلستبدادية املتسلطة  مما زاد األمر تعقيًدا

ملكافحة  اتو ما تبنته من من إسرتاتيجيمكافحة الفساد اإلقتصادي التجارب الدولية يف 

تستحق اإلشادة و التعميم على باقي  هذه الظاهرة اليت حققت نتائج مبهرة على أرض امليدان

  .الدول
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 :اخلامتة العامة 

اجملتمعات املتقدمة منها  الفساد اإلقتصادي ظاهرة خطرية موجودة يف كافة

وتة ، حيث ترتفع نسبته يف اجملتمعات النامية ذات ادرجات متفاملتخلفة ، ولكن بو

، وخيلف قتصاد الريعي ، لتوفر فرص الربح السريع و ضعف نظم الرقابة و املساءلة إلا

 و اإلجتماعي تدامة يف بعدها اإلقتصاديستدي آثاًرا خطرية على التنمية املصااإلقتالفساد 

، حيث يؤدي إىل نقص الفعالية و الكفاءة  يرهن مصاحل و حقوق األجيال املستقبليةو

، مما جعل أمر حماربته ضرورة حتمية جيب أن اإلستخدامية للموارد اإلقتصادية املتاحة 

حماربة ظاهرة الفساد هو الدولية يف مهد لإلرادة تأخذها كافة النظم و لعل أبرز ما 

هج الذي إنتهجته كآلية اليت ميكن القول أن النإتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

احملرمة و اجلزاءات املقررة دولية حملاربة الفساد عن طريق حتديد صور هذ السلوك 

 صادقت على اإلجراءات املتخذة  للمكافحة هو نهج سارت عليه تقريًبا أغلب الدول اليتو

ة ليات اإلجرائياالبعض التجارب الدولية و اإلسرتاتيجات و  اإلتفاقية  ، كما أن عرض 

لبعض التجارب  املختلفة يف مكافحة الفساد ودعم النزاهة ، اليت تضم  جمموعة متنوعة

مقاومة و أساليب خمتلفة لدعم النزاهة و و اليت تبنت مناهج( و اآلسيوية األوروبية) األجنبية 

تبني أنها جنحت إىل حد بعيد يف مكافحة الظاهرة و احلد من إنتشارها إنطالًقا الفساد ،

، ها الداخلية و العوامل و املؤثرات الداخلية و اخلارجية اليت تعيش فيها أو حتيط بها من بيئت

اإلقليمي يف وعلى املستوى الدولي يبقى األمل معقود أن تثمر اجملهودات اليت تبذل يف حني 

الوقوف حبزم وب يف مواجهة الظاهرة وحتريك إرادة األنظمة اليت ال زالت دون املستوى املطل

إنطالًقا من معطيات بيئتها و حاجيات بلدانها و آمال مواطنيها و بات من يقتها على حق

ما اليت تنادي بضرورة جتريم الضروري اإللتفاف حول كل مبادرة و جهد أي كان مصدره

 .هذا السلوك و التصدي له 

حماربة الفساد اإلقتصادي على  جهود الدراسة عرت و لو بنسبة قليلة واقع ن هذهإ

الدولي و اإلقليمي و كذا األداء و التعاطي الداخلي للدول مع هذه اجلهود من  الصعيد 

 :خالل مجلة من النتائج اليت خلصت إليها كما يلي

 ط بتطور و تغري صور هذا السلوك عدم وجود تعريف موحد للفساد اإلقتصادي مرتب

عن بعضها ا وتولدت لديه عدة اسباب و دوافع متداخلة و متشابكة يصعب فصلهأساليبه و
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عملًيا و النتيجة أن آليات مكافحته بقيت يف شكلها التقليدي املتوقف على التجريم 

     .وتوقيع اجلزاءات
  خالق و إنتشار األإن عصرنا احلالي  يشهد فساد ال نظري له من قبل يف تراجع القيم و

ى باجملتمع ء الذي أديمظاهر السلوك  املخل مبوازين اإلقتصاد و التنمية ، الشخمتلف 

ملؤمترات الدولي إىل دق ناقوس اخلطر و التدخل ملواجهة الفساد من خالل عقد ا

 .اإلتفاقيات الدولية و
 إىل وذ و القوة من قبل املسؤولني ، وإستفحال الفساد اإلقتصادي راجع إىل إحتكار النف

 تدني مستوى الشفافية ، وتراجع نطاق املساءلة
  يف معدالت النمو اإلقتصادي و يف العدالة التوزيعية للفساد اإلقتصادي تأثري سليب

للدخل القومي و مضعف للحافز اإلستثماري و يعمل على ختفيض املوارد اإلقتصادية 

 للمجتمع
  ليست مستقلة عن إصالح الدولة و تغري دورها ، و طريقة إن حماربة الفساد اإلقتصادي

 الح الدولة وجهان لعملة واحدةتسيريها للشؤون العامة ، و أن حماربة الفساد و إص
  ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية يف مكافحة الفساد ، وعدم الصرامة يف حماسبة

املتسببني و املسؤولني عن الفساد و إفالتهم من العقاب ، سياعد على وجود بيئة مناسبة 

 .ات فاسدة أكثر بدون حماسبة أو عقاب سممارعلى للفساد ، ويشجع الفاسدين 
 ف مؤسسات اجملتمع املدني و عدم إشراكها يف الرقابة على أداء احلكومة يف ضع

  .صياغة السياسات العامة خاصة ما تعلق منها مبكافحة مظاهر الفساد
  الفساد قضية اجلميع و مكافحته مسؤولية تعين و تهم اجلميع فهو واجب شرعي

الدولي حدة و البنك ووطين و أخالقي ، فقد أقرت مؤسسات دولية كهيئة األمم املت

منظمة الشفافية الدولية بأن الفساد هو حتدي عاملي و أن مكافحته ال تكون إال بتظافر و

جهود اجلميع ، هلذا يتعني على كل هيئات و مؤسسات الدولة و مجيع شرائج اجملتمع عن 

 .تقف صفا مرتاصا لدرء الفساد و املفسدين نأطريق مجعيات اجملتمع املدني 
 بل جيب وضع إسرتاتيجية منسجمة  لقوانني وحدها ملكافحة السفاد ،ال تكفي ا

متكاملة تأخذ مبفهوم واضح للفساد و حتديد عوامله و أسبابه و الرتكيز على نشر و

يش يف الكرامة  و العظ حق املواطن لعليا ، وتفعيل دور الدولة يف حفالقيم و املثل ا

 . شتى مراحل و أنواع املسؤولياتيف اا صاحًلعله مواطًنالرغيد  مبا حيفظه و جي
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إىل التجارب العاملية يف من خالل ما سبق التوصل إليه من نتائج و كذا باإلستناد 

أنها ستسهم بشكل  ىنر و اليتمكافحة الفساد ميكننا أن نتقرتح آليات قد تكون فعالة 

 :أو بآخر يف التخفيف من حدة الفساد 

 غري  زات تغنيه عن الطمع و اللجوء إىل املمارساتأجًرا أو إمتيا إعطاء املوظف العمومي

 .هو ما يعرف بالتحصني املادي و املعنوي دعًما للنزاهةقانونية لتعظيم مدخوله ، و ال
 العام جنحة وتعويضها بقوانني أشد صرامة  على املاللغاء القوانني اليت تعترب أن التعدي إ

 .ورة اجلرميةإىل اإلعدام و املؤيد على حسب خطيصل األمر فيها 
 ين مهما كانت الظروف و األسباب إلغاء كل أشكال التخفيف و العفو عن الفاسد

 .لغاء كافة أشكال اإلفراج املشروط املتعلق حبسن السلوكإو
 بة على كافة املؤسسات العامة و اخلاصة و ذلك بإنشاء جلان اضرورة توسيع الراق

 متخصصة يف حماربة الفساد 
 يف توعية أفرادها بضرورة التحلي بالنزاهة وحب الوطن وحب ة مساهمة الفرد و األسر

 العمل و الوطن و تقديسهما 
 لإلختيار مثل األمانة و النزاهة  يف الوظيفة العامة و  مناصب  عني وضع ضوابطيت

 .املسؤولية و حتديد مدونة أخالق املنتخبني كإجراء وقائي للحد من الفساد
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 امللحق رقم 

 CPI  1550تقرير مؤشر مدركات الفساد 
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 رقم امللحق 

 إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اإلقتصادي
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 :عـــــــة املراجــــقائم

 ادرــــــــاملص: أوال
 الكريمالقرآن - أ

 : القوامس و املعاجيم- ب
 4002دار احلديث ، القاهرة  ''املصباح املنري معجم عربي عربي  ''أمحد بن حممد علي الفيومي  -2

 املراجع باللغة العربية: ثانًيا

 :الكتب - أ
  1002أمحد أنور ، الفساد و اجلرائم افقتصادية يف مصر ، مصر العربية للنشر ، القاهرة ،  -2

املسؤولية اإلجتماعية "  امريطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن الع -1

  1000دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل ،األردن " أخالقيات األعمال و

جمموعة / حمسن أمحد اخلضريي ،غسيل األموال الظاهرة األسباب و العالج ، الطبعة األوىل  -3

 1003النيل العربية ، القاهرة 

اجلامعة اجلديدة ،  ، اإلطار القانوني للرشوة عرب الوطنية ، دارامنحممد أمحد غ -4

 . 1007اإلسكندرية 

حممد األمني البشرى، الفساد و اجلرمية املنظمة ، منشورات جامعة نايف الغربية للعلوم  -0

 . 1007األمنية ، الرياض ، 

دار اخللدونية للنشر   ،حممد بن املدني بوساق ،التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية  -2

  1004و التوزيع ، اجلزائر ، 

حممود حسني الوادي، تنظيم اإلدارة املالية من أجل ترشيد اإلنفاق احلكومي و مكافحة  -7

  1020عمان  التوزيع،دار صفاء للنشر و  الفساد،

ميخائيل جونسون ، فساد اإلدارة و اإلبداع يف اإلصالح ، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي ،  -2

 ،  1002الدار األكادميية للعلوم القاهرة ، الطبعة األوىل 

  1002قر ، اجلمارك و التهريب نصا و تطبيًقا ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، صنبيل  -2

ىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة قتصاد اخلفي ، الطبعة األوإلاحلميد، نبيه ،ا عبدنسرين -20

  1002النشر ، اإلسكندرية ، و

  1002لقاهرة ، سامي الطوخي ، اإلدارة بالشفافية ، دار النهظة العربية ، ا-22

موال العامة يف مواجهة األنشطة غري املشروعة، األعلي أنور العسكري، الرقابة املالية على -21

  ،1002مكتبة بستان املعرفة، اإلسكندرية، 
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احلكيم مصطفى الشرقاوي، العوملة و تبييض األموال ، دار اجلامعة اجلديدة ،  عبد-23

  1002اإلسكندرية ، 

ساد ، اإلئتالف من أجل النزاهة الشفافية و املساءلة يف مواجهة الف مصلح ، النزاهة و عبري -24

  1007القدس ، فلسطني ، ( أمان)املساءلة و

 ،1003 دمشق، العرب،منشورات أجناد كتاب  اإلصالح،الفساد و  صالح،عماد -20

ائر دراسة يف اجلذور و األسباب عنرت بن مرزوق، عبدو مصطفى ، معضلة الفساد يف اجلز-22

  1002، دار جيطلي للنشر اجلزائر ،  احللولو

فارس رشيد البياتي، الفساد املالي و اإلداري يف املؤسسات اإلنتاجية و اخلدمية معاجلة نظرية -27

  1020و تطبيقية األنظمة التكاملية ، الطبعة األوىل ، دار أبله لنشر و التوزيع ،عمان ، 

مؤمتر مكافحة  مكافحته،و  اجلهود الدولية الرامية ملنع الفساد كاظم،صاحل حسن -22

  1020الفساد يف العراق ، جامعة املنصورة ، العراق  

 :الرسائل و املذكرات- ب
جرائم  واقع اإلجراءات األمنية املتخذة للحد من ''عبد الكريم بن سعد إبراهيم اخلثران  -2

  ،1003، اضالعربية للعلوم األمنية الري ،جامعة نايفرسالة ماجستري ،قسم العلوم الشرطية"الفساد

 :التــــــــــــــــــاجمل- ج
داري و املالي ، أسبابه آثاره ، وسائل مكافحته ، جملة إلنواف سامل كنعان ، الفساد ا -2

  22ص ،  33الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، كلية القانون العدد 

و النتائج وطرق العالج ، جملة األسباب : خليفة يوسف اخلليفة ، الفساد اإلداري و املالي  -1

ص  1001، منشورات اجمللس العلمي جلامعة الكويت ،   1العدد  30العلوم اإلجتماعية اجمللد 

122  

 1004سرى صيام، اجلهود الدولية و العربية يف مكافحة الفساد، جملة التشريع ، أكتوبر  -3

  72العدد الثالث ، ص 

ة و العربية يف مكافحة الفساد ، جملة التشريع ، عبد القادر حممد قحطان ، اجلهود الدولي -4

 221، العدد الثالث ، ص 1004أكتوبر 

عزت بركات ، ظاهرة غسيل األموال و آثارها افقتصادية و اإلجتماعية على املستوى  اهللعبد  -0

 127ص   1000قتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، إملة و والعاملي، جملة الع

 1000، لبنان  120اإلقتصادي و آثاره املدمرة ، جملة العربي ، العدد  بشري مصطفى ، الفساد -2

  11، ص 

جملة البحوث  ،" اجلهود العربية و الدولية ملكافحة الفساد من منظور قانوني  ''هندة غزيوي  -7

 ،  1002سنة  ، جامعة سكيكدة ، 21العدد والدراسات اإلنسانية 
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، مطابع األهرام ، مصر  243ياسة الدولية ، العدد مي فريدة ، الفساد رؤية نظرية ،جملة الس -2

 112، ص 1002، 

د مظاهر الفساد اإلقتصادي، جملة الن العياشي ، التهرب اجلبائي كأح، عج بوعالموهلي  -2

، دار اهلدى  2العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، العدد 

  .242ص  1002ر للطباعة والنشر ، عني مليلة ، اجلزائ

 :امللتقيات و األعمال الدراسية- د
عبد اهلل بن حاسن اجلابري ، الفساد اإلقتصادي ، أنواعه ، أسبابه، آثاره و عالجه، امللتقى  -2

 20امعة أم القرى، اململكة العربية السعودية ، ص جالثالث للبحث العلمي ، 

فرص الفساد اإلداري يف  أثر األخالقيات الوظيفية يف تقليل" أسار فخري عبد اللطيف  -1

  1002املديرية العامة لإلحصاء و األحباث ، البنك املركزي العراقي " الوظائف احلكومية 

املنعقد " مكافحة أعمال الرشوة" صبحي منصور مكافحة أعمال الرشوة و الفساد ، ملتقى  -3

 1002، مايو يف الرياض ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة

املال العام " عطاء اهلل خليل ، مدخل مقرتح ملكافحة الفساد يف الوطن العربي ، ندوة  -4

، منشورات املنظمة  1007مايو  22-24، املنعقدة يف تونس من " ومكافحة الفساد اإلداري و املالي 

  10، ص  1002العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، 

 1002مارس " مكافحة الفساد ـإرشادات عملية ل: "  CIPEمركزاملشروعات الدولية اخلاصة  -0

  (www .cipe.org) 
اإلجتاهات املعاصرة :" صبحي منصور ، أخالقيات الوظيفة العامة و الفساد اإلداري، ملتقى  -2

، منشورات املنظمة العربية  1002املنعقد يف الرباط يوليو " إلدارة الوظيفة العامة و شؤون املوظفني 

  224، ص  1002رية ، القاهرة للتنمية اإلدا

امللتقى الوطين حول اآلليات " اجلهود األوروبية ملكافحة الفساد " بوجالل صالح الدين ، -7

  02ص  1002القانونية ملكافحة الفساد ، كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة 

املؤمتر العلمي " الياإلسرتاجتية العامة ملكافحة الفساد اإلداري وامل" نوري حممود،  مرتضى -2

  1002حول النزاهة أساس األمن و التنمية، هيئة النزاهة ، العراق ،ديسمرب 

حممد خالد املهايين ، آليات محاية املال العام و احلد من الفساد اإلداري ، امللتقى العربي  -2

عربية للتنمية ، منشورات املنظمة  ال 1002الثالث ، املنعقد يف الرباط ، اململكة املغربية ، مايو 

 12، ص  17ص  1002اإلداري 

طنية موسى بودهان ، النظام القانون ملكافحة الفساد يف اجلزائر ، منشورات املؤسسة الو-20

  1002لإلتصال ، اجلزائر ، 
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أمحد صقر عاشور ، قياس و دراسة الفساد يف الدول العربية ، الطبعة األوىل ، منشورات -22

 44،  43، ص  1020، بريوت  املنظمة العربية ملكافحة الفساد

إشارة –عز الدين بن تركي و منصف شريف، الفساد اإلداري أسبابه آثاره وطرق مكافحته -21

لتجارب بعض الدول ، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي و 

يضر بسكرة ، اإلداري ، كلية العلوم افقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة حممد خ

 1021ماي 

،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتب " الفساد و احلكم الرشيد"  3ورقة مناقشة رقم -23

   23،  20،  02، ص 1023السياسات اإلمنائية نيويورك 

دروس عاملية من النظم الدميقراطية  ،مكافحة الفساد: فعالية الرقابةرضوى منتصر الفقى ، -24

   1020قليمي للدراسات اإلسرتاتيجية ، أكتوبر ، املركز اإل والسلطوية

  :النصوص القانونية - ه

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني املعتمدة قرار اجلمعية العامة لألمم إعالن  -2

 2222ديسمرب  21املؤرخ يف  02/02املتحدة رقم 

رقم  العامة لألمم املتحدة اجلمعية األمم ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية قرار إتفاقية -1

 .1000نوفمرب  20املؤرخ يف  10/00

عن اجلمعية  الصادرين 1001ديسمرب  02املؤرخني يف  144/07والقرار رقم  222/02القرارين قم  -3

بشأن منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األموال املتأتية من مصدر  العامة لألمم املتحدة 

 .موال غري مشروع وإعادة تلك األ

رقم اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قرار إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اإلقتصادي ،  -4

 1003أكتوبر  32املؤرخ يف  04/02

 :املراجع باللغة الفرنسية: ثالًثا

1-Organisation de coopération et de développement économique, corruption 

glossaire des normes pénales internationales, l éditions de l’oced, paris, 2008, P.1
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 فهرس احملتويات

 

 وياتــــــــــــــاحملت رقم الصفحة
 ةـــــــــــمقدم أ

 هالفساد اإلقتصادي وآليات مكافحت مدخل إىل: الفصل األول 02

 اإلطار املفاهيمي للفساد اإلقتصادي :املبحث األول 02

 ماهية الفساد اإلقتصادي :املطلب األول      02

 ف الفساد اإلقتصاديـــتعري: لفرع األولا 02

 امــف الفساد بوجه عــتعري: أوال                 02

 تعريف الفساد اإلقتصادي :ثانًيا                 04

 أسباب الفساد اإلقتصادي: الفرع الثاني 02

 انني و اللوائح غري الواضحةالقو: أوال                 02

 يةـــــــــاســـــــــــــباب السيــــــــاألس :ثانًيا                 07

 ةـــــكليـــــــــــــــــباب اهليـــــــــاألس :ثالًثا                 07

 ةـــــــــــميــــــــــــــــاب القيــــــــاألسب :رابًعا                 02

 ةــــــــــــصاديــــــاب اإلقتــاألسب: خامًسا                 02

 أنواع الفساد اإلقتصادي :الفرع الثالث 02

 هـــــــــــمتعاملة فيــــراف الـــــب األطــحس :أوال                  02

 حسب درجة تغلغل الفساد يف اجملتمع :ثانًيا                  02

 مــــــــــــــــــــــــــظيــــــــــــــــــحسب درجة التن: ثالًثا                  02

 هـشر فيــطاع الذي ينتــوع القــحسب ن :رابًعا                  20

 غرايفــــــــــــــــه اجلــــــــــــب نطاقـــحس :خامًسا                  20

 توىـــــــــــمســـــــــــث الـــــــــــــن حيـــــــم :سادًسا                  20

 دــــــــــــــــــــــعائـــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــحس:سابًعا                   22

 صور  الفساد اإلقتصادي و النظريات املفسرة إلنتشاره: املطلب الثاني        22

  يات الفساد اإلقتصاديصور و جتل :الفرع األول 22

 ةـــــــــوبيــــــوة و احملســــــــــــالرش: أوال                  22

 التهرب الضرييب و اجلمركي:ثانًيا                  21

 والـــــــــــــــــــيل األمـــــــــــــــــــــــغس:ثالثًا                  23

 روعةـــــــجارة غري املشـــــــــــــــالت: ارابًع                 24
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 النظريات املفسرة إلنتشار الفساد اإلقتصادي: الفرع الثاني 24

 ةــــــة اإلقتصاديــــــــالنظري:أواًل                   24

 يةــــــياســـــة الســــــالنظري:ثانًيا                   20

 ةــماعيــــة اإلجتــــالنظري: اثالًث                   20

 ةــــونيــــــــة القانــــــالنظري:رابًعا                   20

 ةــــــــــــة اإلداريـــالنظري:خامًسا                   22

 اإلقليمياإلقتصادي على املستوى الدولي و آليات مكافحة الفساد:املبحث الثاني  22

 جهود املنظمات الدولية:األولاملطلب          27

 دةــمتحـهيئة األمم ال :الفرع األول 27

 إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية: أوال                  22

 سادــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفإ: ثانًيا                  22

 ةــــــــدوليــــية الــــــــــــــمة الشفافـــــــــــمنظ :ثانيالفرع ال 10

 يــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــالبن :الفرع الثالث 12

 يـــــــــــــــــدولـــــــــقد الــــــــدوق النــــــــصن: الفرع الرابع 11

 منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية :سماالفرع اخل 13

 اجلهود اإلقليمية ملكافحة الفساد اإلقتصادي:املطلب الثاني            14

 اجلهود األوروبية ملكافحة الفساد اإلقتصادي: الفرع األول 14

 يةــــــــــــــــــــــدول األمريكــــــــــــــة الـــــــــــــمنظم: الفرع الثاني  10

 فسادـــة الـع و مكافحــقية ملنــود اإلفريــاجله :الفرع الثالث 10

 مكافحة الفساد اإلقتصاديــاجلهود العربية ل :الفرع الرابع 12

 سادــــــــــد الفـــــون عرب ضـــــمة برملانيـــمنظ :الفرع اخلامس 12

 صلــــــــــــة الفــــــخامت 30

 ساد اإلقتصادي وتقييم فعالية آليات مكافحتهقياس الف :الفصل الثاني 32

 قياس الفساد اإلقتصادي و اثاره على التنمية اإلقتصادية :املبحث األول 32

 املؤشرات الدولية لقياس الفساد: املطلب األول            32

 اديـــــساد اإلقتصـــــــــــاس الفــرات قيـــأنواع مؤش :الفرع األول 31

 (املوضوعية)رة ــــــــــــس املباشــــاملقايي: أوال                   31

 (اإلدراكية)املقاييس غري املباشرة  :ثانًيا                    31

 أهم املؤشرات الدولية لقياس الفساد اإلقتصادي:الفرع الثاني 33

 مؤشرات مدركات الفساد :أواًل                    33
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 التقرير العاملي عن الفساد: ثانًيا                    34

 وةــــــــــــع الرشـــر دفــــــمؤش :ثالًثا                   34

 4002قراءة يف تقرير مؤشر مدركات الفساد :الفرع الثالث 30

 آثار الفساد اإلقتصادي على التنمية اإلقتصادية:املطلب الثاني              37

 تأثري الفساد اإلقتصادي على البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة:الفرع األول 37

 تأثري الفساد اإلقتصادي على معدل اإلستثمار و النمو اإلقتصادي :أواًل                   37

 رادات و النفقات احلكوميةـــر الفساد اإلقتصادي على اإليــتأثي: ثانًيا                   32

 ضخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفساد اإلقتصادي على التــتأثي: ثالًثا                   32

 ةـــــــــــــــماليـوق األوراق الــــــــى ســـــــــــتأثري الفساد اإلقتصادي عل: رابًعا                   40

 اإلقتصادي على البعد اإلجتماعي للتنمية اإلقتصادي تأثري الفساد: الفرع الثاني 42

 تأثري الفساد اإلقتصادي على الفقر وتوزيع الدخل :أوال                   42

 مــــــــطاع التعليــــــــتأثري الفساد اإلقتصادي على ق: ثانًيا                  43

 حةـــــــطاع الصـــــــصادي على قتأثري الفساد اإلقت: ثالًثا                   43

 و نتائجهامدى فعالية اآلليات الدولية ملكافحة الفساد اإلقتصادي : املبحث الثاني 40

 مدى فاعلية اآلليات الدولية ملكافحة الفساد اإلقتصادي: املطلب األول              40

  مكافحة الفساد اإلقتصادينتائج و آثار اجلهود الدولية و اإلقليمية يف :الفرع األول 42

 دةدـــــــــــــــــــن متعــــــــــــن قوانيـــــــس: أوال                    42

 إنشاء مؤسسات رقابية متخصصة :ثانًيا                   42

 ادـــالت حماربة الفســــــــن محـــــش :ثالًثا                   47
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