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 الملخص
 يف املتسارعة والتطورات للتغرياتوعربت حدود الدول نتيجة  الظاهرة هذه، وحديثا انتشرت قدمية اجتماعية ظاهرة الفساد
واالقتصاد  واالتصاالت، املعلومات وثورة ،والشركات العمالقة ومتعددة اجلنسيات العوملة يف متمثلة والدولية احمللية البيئتني

نها وقد ارتبطت ظاهرة الفساد بعدة عوامل م. الرأمسايل، والظروف السياسية واالقتصادية والتنموية واالجتماعية االخرى
غياب الشفافية واملسائلة وضعف االجهزة الرقابية وعدم خضوع السلطات االدارية لضوابط قانونية وسلوكية حتد من 

 .التجاوزات واملمارسات املخالفة للقانون واستغالل النفوذ
 بل أبب  ومل يعد الفساد يف الوقت احلاضر حاالت منفردة ومنعزلة يف إدارات أو قطاعات أو جمموعات من املنتفعني

ظاهرة منظمة تتعدى حدود الدول، لذلك كان من الضروري إجياد سياسات واسرتاتيجيات شاملة ومنظمة ملكافحته، 
ولضمان جناح هذه السياسات البد من مشاركة أطراف متعددة من ضمنها احلكومات واجملتمع املدين واالعالم 

مكافحة الفساد والشفافية واملسائلة . ا من الالعبني االساسينيوالقطاعات احلكومية املختلفة واالجهزة الرقابية وغريه
اليت تبنتها احلكومات واهليئات احمللية  (Good Governance)عنابر أساسية للحوكمة الرشيدة أو الصاحلة 

 الشركات من الكثرياليت تعرضت هلا  املالية األزمات سلسلة بعد خصوبا   .والدولية لتطبيقها يف القطاعني العام واخلاص
 وأزمة الالتينية، وأمريكا آسيا شرق دول من عدد م يف 7991 عام حدثت اليت املالية ترااالهنيا مثل العاملية، واملؤسسات

 ،م 1001 عام األمريكية WorldComاالتصاالت  شركة أزمة وكذلك ، م 1007 عاماالمريكية  Ernon شركة
 .م واليت عانت منها اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية على السواء 1002وأخريا االزمة املالية عام 

ليس هناك تعريف موحد للحوكمة الرشيدة او الصاحلة، ولكن املفهوم هو ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واالدارية 
بر االساسية من أمهها الشفافية وسيادة القانون واملسائلة بطريقة تتسم بالصالح، وتتألف احلوكمة من عدد من العنا

والشفافية عنصر أساسي للحوكمة الرشيدة ومتفق عليه يف مجيع التعاريف املختلفة . واملشاركة ومكافحة الفساد وغريها
لك توفر املعلومات للحوكمة الرشيدة، والشفافية تعين أن اختاذ القرار وتطبيقه يبىن على قوانني وأنظمة حمددة، ويعين كذ

للجمهور وحرية الوبول اليها لكل االطراف اليت هلا عالقة أو تتأثر بتطبيق القرار، اطالع اجلمهور على املعلومات 
ومن الوسائل الفعالة ملكافحة . املختلفة عن سياسات الدولة وقراراهتا وميزانياهتا يساعد على احلد أو القضاء على الفساد

ضا خلق بيئة من القيم يف مجيع مؤسسات الدولة لرفع درجة النزاهة ومبا يوفر رؤية شاملة ألداء خمتلف الفساد واحلد منه أي
هذا النظام يوفر الفربة لتقييم مجيع مؤسسات الدولة يف أوجه النزاهة . السلطات ملهامها حتت مظلة النظام الوطين للنزاهة



عندما يضعف أداء االجهزة احلكومية . املؤسسات ألداء مهامهاوالشفافية واملسائلة وكذلك كيفية تفاعل وتعاون هذه 
. وتنعدم املسائلة من البديهي أن يستشري الفساد ويؤدي اىل آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية غري حممودة العواقب

نني يف نظامها وبالعكس من ذلك عندما ترتفع مؤشرات النزاهة والشفافية واملسائلة يف أجهزة الدولة ترتفع ثقة املواط
 .وتتحسن نوعية احلياة والتنمية املستدامة وسيادة القانون وتتالشى فرص ومظاهر الفساد
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 المقدمة

 يف املتسارعة والتطورات للتغريات نتيجة الدول حدود وعربت الظاهرة هذه انتشرت وحديثا قدمية، اجتماعية ظاهرة الفساد
 واالقتصاد واالتصاالت، املعلومات وثورة اجلنسيات، ومتعددة العمالقة والشركات العوملة يف متمثلة والدولية احمللية البيئتني

 منها عوامل بعدة الفساد ظاهرة ارتبطت وقد .االخرى واالجتماعية والتنموية واالقتصادية السياسية والظروف الرأمسايل،
 من حتد وسلوكية قانونية لضوابط االدارية السلطات خضوع وعدم الرقابية االجهزة وضعف واملسائلة الشفافية غياب

 .النفوذ واستغالل للقانون املخالفة واملمارسات التجاوزات

 بل املنتفعني من جمموعات أو قطاعات أو إدارات يف ومنعزلة منفردة حاالت احلاضر الوقت يف يعد مل الفساد أن وحيث
 إجياد الضروري من كان  لذلك ،  )Bank, World (2000 الدول حدود تتعدى منظمة و عاملية ظاهرة أبب 

 من متعددة أطراف مشاركة من البد السياسات هذه جناح ولضمان ملكافحته، ومنظمة شاملة واسرتاتيجيات سياسات
 االساسيني الالعبني من وغريها الرقابية واالجهزة املختلفة احلكومية والقطاعات واالعالم املدين واجملتمع احلكومات ضمنها
 .)Shah, and Huther, 2000; Gill, and Aguilar 2000 (والدويل واالقليمي احمللي املستوى على

 من لسلسلة العامل تعرض والنزاهة والقوانني واملراقبة الشفافية انعدام مثل الفساد بظاهرة املرتبطة العوامل لتلك نتيجة
 املتقدمة والدول العاملية واملؤسسات الشركات من العديد منها تأثرت املاضية العقود خالل واالقتصادية املالية األزمات
 وأزمة الالتينية، وأمريكا آسيا شرق دول من عدد يف م 7991 عام حدثت اليت املالية االهنيارات ذلك ومثال والنامية،
 م، 1001 عام األمريكية WorldCom االتصاالت شركة أزمة وكذلك ، م 1007 عام االمريكية Ernon شركة
 بل االزمات لتلك تعرضت اليت الدول او بالشركات حمدودا االزمات هذه أثر يكن ومل م، 1002 عام املالية االزمة وأخريا
  .العاملي واملايل االقتصادي النظام وهددت السواء على والنامية املتقدمة الدول اقتصاديات من كثريا  بسببها تأثر

 احمللية املستويات مجيع على املاضيني العقدين خالل كبري  باهتمام حيظى الفساد مكافحة موضوع جعلت االزمات تلك
 (UNCAC) الفساد ملمكافحة املتحدة االمم اتفاقية بدرت الدويل املستوى فعلى الدولية، ظماتواملن واهليئات والدولية



 يف النفاذ حيز االتفاقية دخلت و .ملكافحته الوطنية النظم وتعزيز الفساد ملكافحة الدولية اجلهود لتنسيق م100٢ عام
 وحىت .عاملي نطاق على الفساد مكافحة يف وقوة مشوال   األكثر االتفاقية تُعد هي و ،100٢ ديسمرب /األول كانون  7١
 واسعة جمموعة بتنفيذ فيها األطراف الدول االتفاقية تلزم حيث .دولة 017 من أكثر عليها بادق م،107١ إبريل

 م، 1009 عام الفساد ملكافحة العربية االتفاقية بدرت العريب املستوى وعلى الفساد، ملكافحة التدابري من ومفصلة
 من الفرتة خالل الفساد ملكافحة وطنية اسرتاتيجيات بإبدار العربية الدول من عدد قامت الدول مستوى وعلى

  .والعراق وموريتانيا، الكويت، ودولة اليمنية، واجلمهورية السعودية، العربية اململكة منها م1070-م1002

 أن وحيث منه، واحلد الفساد ملكافحة والفردي ؤسسيامل املستوى على والشفافية النزاهة موضوعي الورقة هذه ستتناول
 ۔وآلياهتا االدارة وأسلوب ومرافقها ومؤسساهتا الدولة هبيكلة تتعلق ايضا هي بل فقط وثقافية أخالقية مشكلة ليس الفساد
 ورفاهية املستدامة التنمية لتحقيق اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مؤسسات من الفاعلني الشركاء مع التنسيق يف الدولة ودور

 ۔الفساد وأمهها االقتصادي والنمو التنمية عوائق على والتغلب الشعوب

 فهم الفساد 
ومتعددة  معقدة والفساد حالة  ۔حتدث يف كل الدول بغض النظر عن مستوياهتا االقتصادية واالجتماعية الفساد ظاهرة

وتتدرج جرائم الفساد من  ۔وتأخذ أشكال وبور متعددة وضمن سياقات خمتلفة الوجوه و متعددة االسباب و التأثري،
واهليكلية يف البنية السياسية والتنظيمية و االقتصادية التجاوزات الفردية املخالفة للقانون اىل اجلرائم والتجاوزات املؤسسية 

والفساد يكون ذو   ۔ ي واملعنوي للفرداالخالقوبور الفساد اما ان تكون ذات جذور ثقافية أو بسبب تدين املستوى 
أو غريه، اما  انقدي ء كانثر شيوعا ويكون ذا طابع مادي سواالفساد االقتصادي هو االكو  ، اجتماعيهأبعاد اقتصادية او 

فمن بوره التفضيل او احملاباة على اساس العرق او القرابة ويقوم على أُُسس و خلفيات الفساد ذو الطابع االجتماعي 
 ۔(Medard, 1998)ماعية اجت
او بني أفراد من  يف حالة العقود واملشرتيات واملنافسات، بني أفراد من القطاع احلكومي والقطاع اخلاصحيدث الفساد قد و 

القطاع احلكومي واجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات او خمالفة االنظمة واللوائ  وغريها مقابل حصول املوظف العام على 
احلرة والسوق املفتوحة تتوفر الفربة وعلى املستوى الدويل ويف ظل العوملة والتجارة  ۔أخرىرشوة او خدمات او أي منافع 

من اجل احلصول على عقود وفرص جتارية ر للحدود من الشركات الكبرية أو املتعددة اجلنسيات العابلصور من الفساد 
كما أن الفساد قد حيدث بني قطاعات   ۔(Bayart et al., 1999)والقروض واملنافع االخرى مثل الرشوة  وبناعية

 ۔احلكومية ث الفساد ضمن القطاع اخلاص واملنظمات غريدوقد حي ۔الدولة لتحقيق مصاحل معينة



وردت تعريفات متعددة للفساد والعامل املشرتك بينها هو أمهية دور الدولة ومؤسساهتا، ويفهم الفساد بصفة عامة على أنه 
موظف حكومي يستغل بالحياته للحصول على فوائد شخصية، أو استغالل املوارد العامة لتحقيق منافع شخصية، 

 Corruption is the abuse of entrusted" هو شفافية العاملية منظمة ال تهوالتعريف العملي الذي أستخدم
power for private gain"   لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية املؤمتن عليها (الوظيفة) السلطة استعمالاساءة 

(Pope, 2000)كما عرفه البنك الدويل    ۔"Corruption is the misuse of public office for 
private gain"إساءة إستخدام السلطة ملكاسب شخصية (World Bank, 1997)۔ 

ففي الشريعة االبل هو الصالح والفساد حالة طارئة ويف الشريعة االسالمية مفهوم الفساد أمشل ويتضمن بور متعددة، 
معاٍن   ورد لفض الفساد يف القران للداللة على عده۔  و(٢5االعراف، آيه " )وال تفسدوا يف االرض بعد إبالحها" 

الفساد يف  ظهر)كما يف قوله تعاىل  كالشرك واملعابي و ما يرتتب على ذلك من انقطاع الصيد يف البحر والقحط يف الرب
،أو الطغيان والتجرب   (١7اآلية، الروم  ) (الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

 ، أو عصيان اوامر اهلل كما يف( 2٢اآلية ،سورة القصص( )علوا  يف األرض وال فسادا   للذين ال يريدون)كما يف قوله تعاىل 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم  إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسادا  إن يقتلوا)قوله تعاىل 
 ۔(٢٢اآلية ،سورة املائدة( )وهلم عذاب عظيم األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا أو ينفوا منمن خالف 

وقد ُبنف والفساد كمفهوم يغطي جمموعة واسعة من املمارسات واملخالفات السياسية واالقتصادية واالدارية وغريها، 
واالبتزاز، واحملاباة والواسطة التزوير، و العام، اختالس املال و الرشوة،  الفساد وفقا خلصائصه اىل أشكال متعددة آمهها

(Amundsen, 1999)هناك عوامل ودوافع متعددة تؤثر على االفراد يف اختاذ القرار للتصرف بأمانة او ارتكاب  ۔
الفساد، قائمة بعدد من املتغريات اليت تدفع االفراد باجتاه ارتكاب الفساد استعرضها البنك الدويل يف ورش عمل 

ومعظم هذه  ۔(Rijckeghem and Weder, 1997)رضته ورقة عمل قدمت بصندوق النقد الدويل واستع
 :العوامل واملتغريات تتوافق مع الفهم النظري والعملي للفساد، وأمهها

 البعد االخالقي: 
o احلصول على عقود، تفادي غرامات ورسوم باهظة، احلصول : أسباب اليت تدفع االشخاص لدفع الرشوة

ف او ترقيات ومميزات وظيفية، او احلصول على خدمات ومكاسب متخطني قوائم االنتظار، على وظائ
 ۔وغري ذلك

o ضعف الراتب واملميزات الوظيفية واحلوافز، زيادة يف : أسباب تدفع املوظفني احلكوميني اىل طلب الرشوة
  ۔الدخل لرفع او احملافظة على املستوى املعيشي، الطمع، الثروة



 البعد املؤسسي: 
o ۔توفر الفربة والرحبية املتوقعة من عملية الفساد سواء كانت نقدية او يف أي بورة أخرى 
o وذلك نتيجة الن مسئويل الدولة عدم امكانية اكتشاف حالة الفساد، لغياب املسائلة والشفافية ،

ونتيجة كذلك  وموظفيها ليسوا مطالبني باالفصاح عن ممتلكاهتم او تربير اي من تصرفاهتم او قراراهتم،
 ۔والسجن وغريهاألضعف تطبيق القانون او ضعف الغرامات والعقوبات مثل الفصل 

o البريوقراطية وتعقيدات االنظمة 
o  ضعف او عدم وجود املراقبة الداخلية واخلارجية 
o عدم نزاهة القيادات االدارية والسياسية 

تلك العوامل جتمع بني البعد االخالقي والقيمي  ويستنتج من ذلك ان هناك عدة عوامل تدفع باجتاه ممارسة الفساد،
 ۔للموظفني واجملتمع وكذلك هيكلة املؤسسات العامة وطريقة إدارهتا

 :الحوكمة

 القطاع ادارة فإن لذلك .وغريها والتنموية والسياسية االقتصادية الدولة شئون خمتلف يف وهاما حموريا دورا العام للقطاع
 وما كانت  العامة واإلدارة .للموارد االمثل واالستخدام املواطنني حياة نوعية وحتسني املستدامة التنمية لتحقيق حيوية العام
 إحداث من احلكومات متكن آليات الستحداث والعملي النظري للتطوير املستمرة البحوث من العديد موضع زالت

 واالجتماعية االقتصادية احلياة نواحي كافة  يف واملتوازنة واملستدامة الشاملة التنمية حتقيق يف هاتساعد وتغريات تطورات
 احلرة، والتجارة للعوملة، نتيجة والدولية احمللية البيئتني يف املتسارعة والتطورات للتغريات كان  وقد , اخل…والثقافية والسياسية
 واجلهل، الفقر، من للحد الدولية واملطالبات واالتصاالت، املعلومات وثورة االقتصادي، واالنفتاح املفتوحة، واألسواق
 يف االدارة وآليات أنظمة تطوير اىل احلاجة أستدعت التطورات هذه كل  واخلصخصة ،االجتماعي واإلقصاء والفساد،
 .الرحبية غري املنظمات يف  وأ اخلاص القطاع يف أو العام القطاع يف االدارة كفاءة  ورفع فعاليته وزيادة العام القطاع

 eccG (الرشيدة) اجليدة احلوكمة مبصطل  ايضا اليها ويشار ،ecnGnvevoG احلوكمة اكتسبت لذلك نتيجة

ecnGnvevoG، كعملية   الدولية واملنظمات احلكومات املستوى على متزايدة امهية املاضية العشر اخلمسة االعوام خالل 
 على مقتصرة احلوكمة تعد ومل (.secGGR,1001 ) واخلدمية واالقتصادية السياسية الدولة شئون إلدارة وفعالة تكاملية
 سلطة منها أخرى مبفاهيم وثيق بشكل مرتبطة اببحت بل االدارية والكفاءة االقتصادية التنمية يف االساسي اهتمامها
 على اجليدة احلوكمة مفهوم يستند و .الفساد ومكافحة ةوالنزاه واملساءلة والشفافية والعدالة اجملتمعية واملشاركة القانون



 اجملتمع ومؤسسات اخلاص، القطاع و احلكومي، القطاع -: اجملتمع يف الرئيسية الثالث القطاعات بني ما الشراكة عنابر
 حتقيق أجل من واملساءلة بالشفافية تتسم تكاملية مسؤولية الرشيدة احلاكمية اعتبار على العالقة تقوم حيث املدين،
  (. nemfuev evG nneeK, 1002  )القرار بنع يف املواطنني مشاركة على تعتمد اليت اإلدارية الكفاءة

 أدبيات يف ورد كما  احلوكمة تعريفات ابسط ويف  العامة، االدارة أدبيات يف متعددة تعاريف له مصطل  هو الرشيد احلكم
 ,UNESCAP) “ القرارات تلك هبا (تنفذ أوال) تنفذ اليت يفيةوالك القرارات إختاذ عملية " هي املتحدة االمم

 اجملتمعية املؤسسات من نسق“ أهنا على للحوكمة تعريف ورد م 1001 لعام العربية االنسانية التنمية تقرير ويف ،(2009
 بواسطة النهاية ويف املؤسسات بواسطة واملسائلة الضبط عالقات من متينة شبكة بينها وتربط سليما تعبريا الناس عن املعربة
 املوارد إدارة يف السلطة هبا متارس اليت الطريقة “ بأهنا الدويل البنك عرفها كما,UNDP). (2002  ."الناس

 موضوعني على للحوكمة التعاريف كل  وتتفق ۔Bank, (World (1991 ”التنمية لتحقيق واالجتماعية االقتصادية
 القطاع) االساسيني الالعبني بني والتنسيق احلوكمة لتطبيق احلكومات تلعبه الذي االساسي الدور أوهلما أساسيني
 القانون سلطة مثل للحوكمة االساسية الركائز من عدد على التفاق وثانيهما ،(املدين واجملتمع اخلاص القطاع و احلكومي

 ۔ ,Weiss) (200 واملساءلة والنزاهة والشفافية

  اذا ما عن النظر وبغض ، والتطبيق املمارسة يف طريقتها وكذلك العام القطاع يف احلوكمة هيكلة يف الفاتاخت وجود ومع
 قواعد على تبىن الرشيدة احلوكمة فإن باالنتخاب او بالتعيني اختيارهم مت احلكومية القطاعات يف املسئولون كان

 ومفهومها، حمتوياهتا يف تتوافق مجيعا ولكنها واملرتكزات للقواعد خمتلفة تفصيالت االدبيات يف ورد ۔ةأساسي ومرتكزات
 والشفافية، القانون، وسيادة املشاركة، :اجليدة للحوكمة أساسية قواعد مثانية املتحدة االمم إقرتحت املثال سبيل فعلى

 والكفاءة، الفعالية و واالنصاف، شموللوا احلوكمة، يف شاركةامل اجلهات بني والتوافق اجملتمع، ملتطلبات االستجابة

 فقد (CEPA) اهلادئ واحمليط آسيا لدول االقتصادي التعاون منتدى أما ۔,UNESCAP) (2009  واملسائلة
 االستخالف و والنزاهة، األخالقيات و واملسائلة، و الشفافية، و القانون، سيادة :هي عنابر ستة إقرتح

pihsdrawetS ، 2011 والقيادة) (APEC,، العنابر هلذه تفصيال يلي وفيما: 
 خاضعني أفراد أو حكومة اجلميع يكون حبيث الرشيدة، احلوكمة يف وأساسية جوهرية قاعدة هي :القانون سيادة .1

 سيادة حتت اجلميع يكون لذلك ۔االفراد من جمموعة أو فردا وليس املرجعية هو القانون ويكون للقانون وممتثلني
 ۔شخصية منافع اجل من السلطة استعمال لسوء الفربة يقلل القانون تطبيق ۔اجلميع على بعدالة ويطبق القانون



 اختاذ وكيفية الكومة بأداء املتعلقة املعلومات على لالطالع وغريهم املواطنني حلقوق احلكومة استجابة :الشفافية .2
 قدر مفتوحني املسئولون يكون وبالتايل ۔املواطنني حياة ومتس العام بالشأن عالقة هلا اليت تلك خابة القرارات
 االمن متس اليت املعلومات إفشاء على فقط يكون التحفظو  ۔هبا يقومون اليت واالعمال قرراهتم لتوضي  االمكان
 احلكومة اداء على لالطالع للمواطنني الفربة اتاحة ۔وخمالفات جرائم يف بالتحقيقات عالقة هلا اليت او القومي

 وجتعل الشفافية درجة ترفع متخصصة جهات من واملدققة منها املالية خابة املنشورة التقارير خالل من ومنجزاهتا
 شئوهنا مجيع يف  واالنظمة القانون لسيادة متتثل احلكومية املرافق أن من الفربة وتتي  ۔ممكن أمر املسائلة
 ۔به تقوم الذي وبالدور باحلكومة املواطنني ثقة يعزز احلكومة يف املستويات لك  على والشفافية االنفتاح ۔وأعماهلا

 وال وتصرفاهتم، قراراهتم عن مسؤولون له املنتمني واألفراد العام القطاع مؤسسات فيها تكون عملية هي املساءلة .3
 خالل من األطراف عمجي قبل من ذلك ويتحقق .املناسب اخلارجيو  الداخلي للتدقيق أنفسهم تقدمي يف ميانعون
 هي واملساءلة .قوية بنية على تعتمد حمددة وضوابط وأنظمة قوانني ووفق املسؤوليات لتلك واض  فهم وجود
 الصالحيات استخدام وكيفية املتخذة القرارات أو االداء ختص اليت االسفسارات كل  عن باإلجابة االلتزام
 الفعال التنفيذ عن فضال والنزاهة والقيم االستقامة كا  املتطلبات من جمموعة عرب متتد املسؤولية هذه .املمنوحة
 على عقوبات تطبيق تضمنها حيث من القانون بسيادة عالقة هلا واملسائلة .والوظائف واملهام للربامج والكفء
 ۔هلا املخصص غري يف العامة املوارد يف ويتصرفون هلم املمنوحة السلطة استخدام يسيئون الذين

 او العام املرفق مستوى على االلتزام لتحقيق للغاية مهم أمر وهذا للمنظمة العام األخالقي املناخ حتدد القيادة  .١
 احلوكمة قواعد ودعم لتعزيز كبرية  مسؤولية عليهم القياديني .(الرشيدة) اجليدة احلوكمة إىل للوبول املنظمة
 ۔وخارجها سساهتممؤ  داخل هبا حيتذى وأمثلة قدوة يكونون حبيث الرشيدة

 واملوارد اجملتمع عن نيابة مبسؤولياهتم يقومون العام القطاع موظفي :Stewardship االستخالف .٢
 ملصاحل تستخدم وامنا الشخصية للمصاحل تستخدم أن جيب ال وإشرافهم إدارهتم حتت اليت العامة واملمتلكات

 العام القطاع مؤسسات تنظم أن املهم ومن .هلم ةاملمنوح والصالحيات املوارد تلك  على مؤمتنون وهم ،اجملتمع
 يشمل وهذا .الزمن مرور مع حتسينها و العامة واملصلحة احلكومة مصاحل خلدمة قدراهتا على احلفاظ يتم حبيث

 ثقة على احملافظة مثل امللموسة، غري االخرى العوامل وكذلك للموارد، والفعالة الكفؤة واإلدارة املالية االستدامة
 .ككل احلكومة أو احلكومي املرفق يف اجملتمع



وفق هذا املعيار جيب أن يتحلى املسئولني يف القطاع العام بقيم عالية يلتزمون هبا عند اختاذ القرارات : النزاهة .6
يف التصرف  وحتكم تصرفاهتم وسلوكياهتم املختلفة داخل املنشأة، كما عليهم أن يتصرفون بكل أمانة وإستقامة

باألموال العامة  وإدارة املوارد والشأن العام، كما ان النزاهة تعتمد على فعالية أُطر الرقابة، وتتأثر بالتشريعات 
فبينما سيادة القانون توفر نظام مراقبة خارجي للسيطرة  ۔ذات العالقة كمدونات القيم وقواعد السلوك الوظيفي

الخالقية توفر نظام مراقبة داخلي لسلوك املسئولني وحتقق ثقة اجملتمع على تصرفات املسئولني فإن القواعد ا
لذلك فإن الثقة يف احلكومة تتأثر  ۔مع االنظمة والتشريعات والسياسات للمنظمةوادراكهم لالداء اجليد واملتوافق 
 ۔الذين ال يتسمون بالنزاهة واالمانة واالستقامة مبا يتصوره اجملتمع عن املسئولني

اجليدة هي اليت متتثل وتطبق كل هذه القواعد للحوكمة الرشيدة على أرض الواقع، هذه الورقة ستتناول  احلوكمة
 ۔ودورمها يف مكافحة الفساد واحلد منهالرشيدة  احلوكمةمن عنابر عنصري النزاهة والشفافية 

 

 

 :النزاهة
الفساد وسوء ادارة املوارد والشئون العامة وسوء استغالل النزاهة يف االدارة العامة ترتبط بالوسائل واآلليات اليت تكاف  

 ,Aulich) مع تعزيز ثقافة أخالقيات العمل والسلوك على خمتلف املستويات االدارية يف النظام احلكومي السلطة

اجملتمع من حيث االمن والتنمية على مجيع مستويات الدولة يتخذ عدد ال حيصى من القرارات اليت ختص  ۔(2011
والصحة والتعليم وغريها من القرارات اليت هتم املواطن وهلا عالقة مباشرة بنوعية حياته ومصاحله بواسطة مسئولني وموظفني 

لذلك يطرح التساؤل عن مدى استخدام هذه  ۔لقيام هبذه االعمالوليهم الصالحيات الالزمة ل عموميني مؤمتنني
 ۔بل املسئولني واملوظفني يف القطاع العام ملصلحة املواطن ويف االجتاهات احملددة حسب السياسة العامةالصالحيات من ق

تأتى أمهية نظام النزاهة الوطين ليكون الضابط الذي يضمن أن املسؤولني يعملون للمصلحة العامة ويديرون املوارد لذلك 
والنظام الوطين للنزاهة عبارة عن مزيج من  ۔ويقلل فرص الفساد ويعزز الشفافية واملسائلة العامة بكل كفاءة وفاعلية

االجهزة احلكومية، واالنظمة والقوانني، واملدونات السلوكية، و السياسات واالجراءات اليت توفر اطار عام للحوكمة 
ت لتحديد مكامن سوء التصرف والسلوك مبا يف ذلك الرشيدة وتوفر البيئة املثالية الختاذ القرارات اجليدة وتوفر االدوا

عام  منظمة الشفافية العاملية بواسطةشهر عامليا أُ ومصطلع النظام الوطين للنزاهة   ۔(Proust, 2010)الفساد 

 Pope)م ومنذ ذلك احلني استخدم هذا املفهوم كأساس لتقييم بنية النظم الوطنية للنزاهة يف العديد من البلدان 7990



J. , 2000)السلطة التنفيذية( 1، التشريعيةالسلطة ( 7: أمهها الركائزويتألف نظام النزاهة الوطنية من عدد من  ۔ ،
وسائل ( 1هيئات مكافحة الفساد، ( 5، (ديوان املظامل)احملاكم االدارية ( ٢اهليئات الرقابية، ( ١السلطة القضائية، ( ٢

جهات ( 71اهليئات االنتخابية، ( 77، القانون سلطات فرض( 70القطاع اخلاص، ( 9اجملتمع املدين،  (2االعالم، 
وجتدر االشارة اىل ان ركائز النظام الوطين للنزاهة خيتلف من بلد اىل آخر حسب  .االحزاب السياسية( 7٢التحقيق، 

 نظام اىل حتقيق تنمية مستدامة وحتسني نوعية احلياةالويهدف  ۔(7)شكل  هيكلة البلد ونظمه السياسية واالدارية وغريها
فإنه يهدف اىل جعله عايل التكلفة ومنخفض والسيطرة عليه ومن حيث مكافحة الفساد  ،القانونللمواطنني وسيادة 

 :لكل بعد من االبعاد التالية ، وكل ركيزة يتم تقييمهابواسطة عدة مؤشراتالنظام  ركائزمن  ركيزةويتم تقييم كل  ۔الرحبية
  املوارد : مثالوهي مدى قدرة أيا  من الركائز الرئيسية على أداء وظيفتها بشكل كامل ( : القدرة ) احلجم

 .واالستقاللية
  وتعتمد على مدى تطبيق هذه الركائز للنزاهة والشفافية واملساءلة :  احلوكمة. 
  الوطين للنزاهة كل ركيزة يف النظام   ويعتمد على مدى مسامهة(: املهمة ) الدور. 

ومعظم هذه املؤشرات تنقسم اىل جزئني رئيسسني، القسم االول يقيس جانب توفر القوانني واألنظمة واألخر يقيس 
 ۔لتلك القوانني واالنظمة جانب التطبيق العملي

 

 1ركائز النظام الوطني للنزاهة(: 1)شكل

                                                        
1. The integrity pillars were first presented by TI’s Ibriahim Seushi in Tanzania and later  
adapted by Jeremy Pope and Petter Langseth in building the framework for a National 
Integrity System in Tanzania 



 
ويكون النظام الوطين للنزاهة فعال ومتني عندما تكون كل الركائز تعمل بشكل جيد وتؤدي مهامها بكفاءة عالية، ولكن 

احملاسبة ضعيفة فإن الفساد يزدهر وينمو ويؤدي اىل عواقب اقتصادية واجتماعية مبدأ عندما تكون االنظمة واللوائ  و 
 الركائزعلى  سيحمل مزيدا من االعباءضعف احدها مرتابطة حبيث أن  نظام النزاهة الوطين وركائز  ۔وسياسية وخيمة

يادة نوعية احلياة وس وعندما يكون عدد من الركائز ضعيفة  فإن النظام يصب  عاجزا عن دعم أو احملافظة على ،األخرى
يف مدى التقاطع بني الشركاء أو أبحاب املصلحة  (7)يبني الشكل  ۔ورمبا تنهار عمليا القانون والتنمية املستدامة

لذلك فإن تقييم النظام يتطلب حتديد الفجوات والفرص اليت ميكن من خالهلا حدوث الفساد يف كل  ۔مكافحة الفساد
 :تطبيق النزاهة يعين   ۔عنصر ومن مث تنسيق وتوحيد اجلهود بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين لتعزيز النظام وتقويته

  تصرفات وقرارات املوظف العام تكون منسجمة مع طبيعة اجلهاز احلكومي وأهدافه ورسالته وتكون حمل ثقة
 ۔وفعالةاملسئولني واجملتمع 

 ۔اجملتمع على خدمات عادلة وغري متحيزة على أسس شرعية وقانونية وقدر عال من النزاهة واالستقامة حصول 
 ۔ي وفعال وبحي املوارد العامة تدار وتستخدم بشكل عمل 
  القرارات املتخذة وآليات اختاذها تكون شفافة ويف متناول من حيتاج االطالع عليها خابة تلك اليت هلا عالقة

 ۔باملال العام والعقود واملشرتيات احلكومية 

 :القيم
 ۔( 7)الشكل  على القيم واألخالقيات اليت تسود يف اجملتمع كما يتض  منبشكل أساسي نظام النزاهة الوطين مبين 

تلعب القيم دورا جوهريا كموجه لتصرفات وقرارات االفراد واجملتمع، فاالفراد يتأثرون بالقيم والثقافة االجتماعية السائدة و 
 وبشكل أكثر بتلك القيم اليت تستمد من املعتقدات الدينية، فكلما كانت هذه القيم إجيبية وذات معايري عالية وموضع

ومؤخرا ۔ تطبيق وممارسة تعززت النزاهة والشفافية وتالشت السلوكيات السلبية وخمالفة االنظمة مبا يف ذلك ممارسة الفساد
اختاذ لتعزيز الثقة والنزاهة يف النزاهة انشاء مدونات للسلوك كمتطلبات لألمانة واالستقامة  ياتبدأت تتضمن اسرتاتيج

ويف العقود االخرية  ۔(Aulich, 2011)والسياسيني على خمتلف مستوياهتم اخلاص و  القرارات من مسئويل القطاع العام
وأخريا االزمة املالية  Enronوشركة  WorldComتعرضت شركات ومؤسسات كبرية لفضائ  مالية مثل شركة 

ن خمتلف القطاعامتيف والشفافية والقيم ومدونات السلوك النزاهة احلوكمة اجليدة و العاملية واليت بسببها زاد االهتمام مبوضوع 
القيم ومدونات السلوك وأخالقيات العمل توفر دليال ارشاديا  ۔(PABC, 2007) جانيب التقنني والتنظيم والتطبيق 

ولكي تكون مدونات  ۔ودعما للموظفني يف اختاذ القرارات وأداء مهامهم مبا يتوافق مع رسالة وقيم املنشأة ورسالتها



ولتحقيق ذلك جيب تدريب مجيع العاملني  ۔السلوك فعالة فال بد من الرتويج هلا ودعمها وتطبيقها يف مجيع جوانب املنشأة
كما جيب  ۔مبا فيهم االداريني والقادة يف املنشأة على هذه االدلة واألنظمة واملدونات السلوكية وتكون يف متناول اجلميع

عن أي ( نافخي الصفارة)سلوك والقيم بكل انضباطية ومهنية باالضافة اىل تشجيع املوظفني باالبالغ تطبيق مدونات ال
 values-driven)ة السياسات واالجراءات تساعد علىالقيم ومدونات السلوك وادل ۔جتاوز ومحايتهم

organization)  ن جزءا  أبيال يف مدونة القضاء على الفساد جيب أن يكو  ۔(1)بنية على القيم شكل ملاالدارة ا
 :ومن املتعارف عليه أن مدونات السلوك تتضمن العنابر التالية ۔السلوك للمنشأة

 اليت تعتمد وترجع اليها انشطة تشمل الرسالة اهداف املنشأة والغرض من وجودها، وتعترب االساس  :الرسالة
أة وهذا يساعد يف االمتثال وتطبيق ويفضل ان تتضمن الرسالة إشارة اىل القيم اليت تعتمدها املنش ۔املنشأة

 ۔ االخالقيات يف كل أنشطة وقرارات املوظفني هبا
 واذا ما  ۔تعترب االساس لكل االنشطة وتكتسب مع الوقت وتؤثر على حتديد االجتاهات والسلوكيات: القيم العالية

ومن االمثلة الشائعة  ۔د مع قيم املنشأة كان املردود اكثر إجيابية على املنشأة ونتائجها وخدماهتاتوافقت القيم للفر 
 ۔، والشفافية، والعدالة، والنزاهةومكافأة املتميزينللقيم االحرتام، واملساواة، 

 
 

 ۔المنشأة المبنية على القيم/ االدارة(: 2)شكل 



 والقرارات اليت تعرتيها شبة الفساد سواء  على مستوى املنشئات أو االفراد إن التصرفات : املبادىء االخالقية
مدونة السلوك لوحدها ال تضمن نزاهة  ۔ت واملعتقدات والنظام بتلك املنشأةتعكس اىل حد بعيد القيم واالجتاها

ولكن االلتزام واالستعداد الشخصي  نزاهة الفرد تنبع من التزامه باملمارسة النزيهة، األفراد، واجتاهاتسلوك 
للموظف مع وجود مدونة السلوك ستوفر البيئة املثالية للموظف ليكون أكثر استقامة ونزاهة وأمانة ويتصرف بكل 

 مبادئولعل من اكثر املباديء االخالقية للموظف العام شيوعا هي  ۔ختاذ القرارات الصائبةيف إإخالص ورغبة 
 :نوالن السبع بادئوفيما يلي ملخص مل ۔(CSPL, 2013)نوالن السبع 

جيب على املوظف احلكومي التصرف بناءا على املصلحة العامة فقط و   :Selflessness اإليثار (7
 .ليس من اجل مكسب مايل أو أي مصلحة أخرى شخصية  أو ألي فرد من أفراد العائلة أو بديق

مايل أو وعود ألشخاص أو منظمات ميكن جيب على املوظف احلكومي أن يتجنب أي التزام  :النزاهة (1
 .أن تؤثر على قراراته يف العمل

ويتضمن  االفضل للمصلحة العامة، جيب على املوظف احلكومي أن يبين قراراته بناءا على  :موضوعيةال (٢
 .والرتقيات مكافأتلفراد لاألذلك عمل املواعيد العامة و من  العقود أو اإلتفاقيات و ترشي  

املوظف احلكومي مسؤول عن قراراته و تصرفاته أمام اجملتمع ، و جيب عليه اخلضوع ألي  :المسائلة (١
 .مساءله من قبل إدارته

جيب على املوظف احلكومي أن يكون أكثر شفافية و وضوح فيما يتعلق يف إختاذ قراراته و  :الشفافية (٢
ميكنه حجب املعلومات فقط عندما توجب  تصرفاته ، حبيث ميكنه اعطاء اسباب اختاذه هلذه القرارات ،

  .عليه املصلحه العامه ذلك
من واجبات املوظف احلكومي أن يعلن عن أي مصلحة خابة له تتعلق بعمله الوظيفي و  :المصداقية (5

 . يتخذ اخلطوات حلل أي تعارض قد ينشأ يف املستقبل حلماية املصاحل العامة
 ۔ي دعم وتعزيز هذه املبادئ عن طريق القيادة والقدوةجيب على املوظف احلكوم: القيادة والقدوة (1

  ية للمنشأة مع ربطها قدر االمكان الداخل واإلجراءاتإعداد ادلة للسياسات  :للمنشأةالسياسات الداخلية
 ۔بالقيم واملبادئ االخالقية وتكون مبسطة حبيث يسهل على املوظفني فهمها وتطبيقها

 
 



 :الشفافية
ومنظمات اجملتمع املدين باعتبارها معيارا للحوكمة يف العقد االخري احتلت الشفافية امهية كبرية من قبل املنظمات الدولية 

ورغم االتفاق من الناحية النظرية على أمهية  ۔(Islam, 2006)اجليدة وأساسا للمسائلة ووسيلة للحد من الفساد 
بسط التعاريف للشفافية وأ ۔(Relly & Sabharwal, 2009) انه مل يوجد هلا تعريف متفق عليه الالشفافية ا

 "the release of information which is relevant for evaluating institutions"هو
(Bellver & Kaufmann, 2005).  هذا التعريف للشفافية ينص على نشر املعلومات ذات العالقة بتقييم

 a principle that allows those affected by ": وعرفتها منظمة الشفافية العاملية كما يلي  ۔املنشأة
administrative decisions, business transactions or charitable work to know 
not only the basic facts and figures but also mechanisms and processes. It is 
the duty of civil servants, managers and trustees to act visibly, predictably and 

understandably" (Oliver, 2004) املبدأ الذي يتي  للمتأثرين بالقرارات  :أوليفر عرف الشفافية بأهنا ۔
ولكن معرفة آليات  واإلحصائياتوالصفقات التجارية أو االعمال اخلريية معرفة ليس فقط احلقائق االساسية  اإلدارية

املوظف العام واملدراء واألمناء بأن يعملوا بكل شفافية وبشكل متوقع  من واجباتوهذا  ۔وكيفية اختاذ هذه القرارات أيضا
تلك مهامها، ومن املسئولني الذين اختذوا  تنفيذ يةوكيفاحلكومة الشفافة تنشر معلومات عن أدائها وقراراهتا، ف ۔ومفهوم

ذ، واملعايري واألنظمة والتشريعات وامليزانيات وغريها من املعلومات اليت هتم املواطن، القرارات والذين شاركوا يف التنفي
وما يف  حتت التحقيقاليت مازالت هو املعلومات املتعلقة باألمن القومي او القضايا  واالستثناء الوحيد لعدم االفصاح

الشفافية تؤدي يف  ۔يف الوقت املناسب ونشر املعلومات ال بد ان تكون سهلة الوبول اليها اىل وباالضافة  ۔حكمهما
ومها من اخلصائص االساسية يف احلوكمة اجليدة ومن االدوات  النهاية اىل املسائلة وبالتايل فإن هاذين املفهومني متالزمني،

 ۔وفيما يلي نستعرض اهم االبعاد االساسية للشفافيةالرئيسية ملكافحة الفساد، 
 الحكومة المفتوحة: 

 والوسائل والطريقة اليت تنشر هبا املعلوماتللمعلومات وحجمها احلكومة املفتوحة تعرف مبدى افصاحها ونشرها 
فيما اذا كانت الكرتونيا او غري ذلك، ومدى استجابة احلكومة لطلب املعلومات غري املنشورة سواء من املواطنني 

ويقاس مدى التزام الدول باالفصاح ونشر املعلومات وتسهيل الوبول اليها بابدار  ۔او وسائل االعالم او غريها
ومن البديهي االشارة اىل أن الوبول للمعلومة يعتمد على جودة  ۔ملتعلقة باالفصاح ونشر املعلوماتالقوانني ا



أرشفة وتصنيف املعلومات، كما أن االستجابة لطلب املعلومات من املواطنني وغريهم يتطلب جمهودات وموارد 
على  هذه العوامل حتدد مدى إهتمام احلكومة باالنفتاح ۔للمهتمنيحلفظ هذه الوثائق ومن مث هتيأهتا بشرية ومالية 

 ۔مواطنيها ومشاركتهم كافة املعلومات اليت تتعلق بشئوهنم وحياهتم
لتربهن الدولة اهنا تعمل ملصلحة مواطنيها وتريد ان تكسب ثقتهم فعليها ان تثبت ذلك من خالل نشرها كل ما 

وتوقعاهتا  ميكن نشره عن قراراهتا، ومشاريعها، وميزانياهتا، ومواردها، وعقودها، ونتائج سياساهتا واعماهلا
االجهزة احلكومية املختلفة وضمن مفهوم  ۔، ويتم تنفيذ ذلك من خالل تشريعات وسياسات بالنشراملستقبلية

الشفافية عليها ان تبني املعطيات واالسباب اليت بنت عليها قراراهتا وبالتايل تأثري وعواقب تلك القرارات خابة 
 ويةفيما يتعلق بشئوهنم احلياتية واملعيشية والتنم

  البالغاتWhistleblowing: 

 Jeffrey Wigandالقت اهتماما كبريا يف العقد االخري خابة بعد أن نشر التبليغ عن حاالت الفساد 
موظف إحدى شركات التبغ االمريكية لوسائل االعالم إخفاء شركات التبغ العمالقة علمها املسبق باألضرار 

يساعد يف تفادي أزمات كبرية مثلما  قد تشجيع ومحاية املبلغني للتجاوزات وسوء التصرف ۔جاهتمملنتالصحية 
أو غريها من االزمات اليت حدثت  Enronحدث من ازمة الرهن العقاري بالواليات املتحدة أو فضيحة شركة 

 the disclosure by organization members " ويعرف املبلغ ب ۔خالل العقدين املاضيني
(former or current) of illegal, immoral or illegitimate practice under the 
control of their employers, to persons or organizations that may be able 

to effect action" (Dworkin, 2002) ملنشأة ملمارسة ( حايل او سابق)كشف موظف : وترمجته ۔
ؤثر تخرى قد أأرباب العمل ضد اشخاص او منشآت  غري قانونية، أو غري اخالقية، أو غري شرعية حتت سيطرة

، حيث أببحت يف االقطار الغربية ظاهرة إجتماعية وأوجدت وعملية البالغات إجراء يعزز الشفافية ۔على العمل
   ۔(Dworkin, 2002)املبلغني ومكافأهتم قوانني حلماية 

 
 التشهير: 

بأن يصل اىل  او حاالت فساد او استغالل للسلطة وغريها يقصد بالتشهري املدى الذي ميكن ألي عمل غري قانوين
من حيث تناول وسائل االعالم حلاالت الفساد او  ورمبا يصل مفهوم التشهري اىل أبعد من مفهوم الشفافية، ۔اجلمهور



كشف اىل حرية االعالم اىل   باإلضافةاساءة استخدام السلطة عند اكتشافها، وقد يؤدي التنافس بني وسائل االعالم 
ن الدول التشهري مازال موضع جدل يف كثري م ۔(Brunetti & Weder, 2003) فساد وإفشاءهاحاالت 

فبينما يف الدول املتقدمة يعترب االعالم من االساسيات ملكافحة الفساد معتمدة على قوانني حرية الرأي، بينما يضعف 
او يتالشى دور وسائل االعالم يف كثري من دول العامل الثالث واليت تكون فيها حرية وسائل االعالم حمدودة باإلضافة 

 ۔(Brunetti & Weder, 2003) لتشهرياىل عدم وجود قوانني تنظم عملية ا

 :أكدت االمور التاليةالعالقة بني التشهري والفساد الدراسات حول 
 ۔التشهري يساعد على كشف ومنع حاالت الفساد وكذلك وسيلة فعالة ملنع تكرار حاالت الفساد .7
يعيقون جمهود وسائل االعالم لكشف حاالت املنتفعني من السياسيني وأبحاب النفوذ والشركات قد  .1

 الفساد
 ۔تأثري وسائل االعالم على الرأي العام للتعرف على الفساد وحجمه وأنواعه وتأثريه .٢

كما ربطت هذه الدراسات بني الفساد وكيفية تناول وسائل االعالم له ومن مث إدراك اجملتمع وفهمه للفساد 
)Németh, Körmendi, & Kiss, 2011)۔  

 :Conclusionالخاتمة 

اشخاص بل هو منتشر ويشمل كل القطاعات العامة  جمموعات أو  معينة او بقطاعاتالفساد ليس ظاهرة ختتص 
لذلك فان  كما أن الفساد تعاين منه كل البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء،  الرحبية، واملؤسسات غريواخلابة 
 ۔تتطلب اسرتاتيجية متكاملة وتنسيق بني احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على مستوى الدولة مكافحته

نظام النزاهة الوطين كمفهوم  ۔وكمتطلب لتحقيق سيادة القانون والتنمية املستدامة كمفهوم احلوكمة الرشيدة برزت  
مكافحة  ۔متكاملة من أهدافه جعل الفساد أقل رحبية وأكثر تكلفة كإسرتاتيجيةأشهر من قبل منظمة الشفافية العاملية  

اهنا تتطلب كذلك مشاركة اجملتمع، ومن الركائز االساسية للحوكمة الرشيدة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية كما 
مواطنيها فعليها لكي تكسب احلكومة ثقة  ۔النزاهة والشفافية واملسائلة كوسائل مهمة ملكافحة الفساد واحلد من آثاره

ان تربهن على ذلك مبزيد من االنفتاح واتاحة املعلومات عن قراراهتا وأنشطتها واالليات واملعايري اليت بنيت عليها تلك 
، وعلى اجملتمع أن يطالب احلكومة بنشر تلك املعلومات وسهولة الوبول اليها كما عليه االستفادة من تلك القرارات

االتفاقيات الدولية واالقليمية عززت جمهود الدول ملكافحة الفساد  ۔ملؤسسات العامة وإجنازاهتااملعلومات لتقييم اداء ا
ووضعت االطر اليت يبىن عليها التنسيق وتبادل املعلومات عن املمارسات غري القانونية واليت تدخل ضمن خابة 

  ۔حاالت الفساد
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