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 مقدمة 

أن ظاااهرة الفساااد ايدار  ماان الظااواهر الخيياارة التااد تواجاا  البلاادان وعلااى 

األخص الدول النامية اذ أخذت تتغلغل فد جسم مجتمعاتها بدءاً باألمن وماا تبعا  مان 

والتد تنيو  على تدمير االقتصاد والقادرة شلل فد عملية البناء والتنمية االقتصادية 

الماليااة وايداريااة وبالتااالى عجاا  الدولااة علااى مواجهااة التباادياات الخاصااة باألعمااار 

 وبناء البنية التبتية الال مة لنموها. 

إن الفساد ينجم عن  الخراب والدمار االجتماعد واالقتصاد  والسياسد إن لم 

 ك شااا كة تعيااو المااواين أينمااا كااان ويصااب  يكاان عاااجالً فاايجالً ويصااب  بماابااة أسااال

ظاهرة للعيان فاد المعاامالت واينجاا ات وبكال القياعاات . انيالقااً مماا سابو فا ن 

 ؤسسااتظاهرة الفسااد ايدار  أصاببت أشاب  بالوبااء الخييار الاذ  يهادد جميا  الم

عامة أو خاصة وفى جمي  دول العالم، ولذل ك يباول البابث تشاخيص هاذا الظااهرة 

لتعرف على أسبابها والبد من انتشارها وذلا ك مان خاالل تبدياد ماد  العالقاة باين وا

تدند مستو  المعيشة للموظف وانتشار ظااهرة الفسااد ايدار ، وكاذل ك تبدياد ماد  

 العالقة بين عدم تفعيل القوانين والعقوبات الرادعة وانتشار ظاهرة الفساد ايدار  .

هاااذا ويت ااامن البباااث ساااتة مباباااث يتنااااول المبباااث االول تعرياااف الفسااااد 

االدار  اما المببث الااند فيت من اسباب الفساد االدار  ، والمببث الاالاث تناولناا 

في  انواع الفساد االدار  ، اما المببث الراب  فقد تناول اآلاار االقتصادية والسياساية 

ث الخاام  الفسااد االدار  فاد العاراو قبال عاام ، وتناولنا فاد المبباللفساد االدار  

ومااا بعاادها ، واخياارا فااد المببااث الساااد  فقااد تناولنااا االدارة االلكترونيااة  1990

 ودورها فد البد من ظاهرة الفساد االدار  .

 

 

 

 



 تعريف الفساد اإلداري: المبحث األول:

الساهل إن الفساد مصيل  يت من معانى عديدة فد ييات ، وبالتاالى لاي  فاد 

صاااياتة تعرياااف شاااامل ودقياااو لمفهاااوم الفسااااد ايدار ، فهاااو ظااااهرة اقتصاااادية 

واجتماعيااة وقانونيااة وسياسااية، فالفساااد موجااود فااد كافااة القياعااات البكوميااة منهااا 

والخاصة فهو موجود فد أ  تنظيم يكون في  للشاخص قاوة مساييرة أو قاوة ابتكاار 

ريااة األفااراد الااذين يسااتلمون علااى ساالعة أو خدمااة أو صااابب قاارار وتكااون هنااا ك ب

الخدمة أو السالعة أو تمريار القارار لف اة دون األخار ، لاذل ك تعاددت وجهاات النظار 

 بول تبديد مفهوم الفساد ايدار .

وهذا االختالف يبيعد كنتيجاة الخاتالف المادار  الفلسافية التاد ينتماى إليهاا 

ريااف الفساااد نااذكر هااؤالء الباااباين . وبااالرجوع إلااى هااذا الدراسااات التااد جاااءت لتع

 منها ما يلد :

تعريف )أبمد هاشم الصقال(: الفسااد ايدار  مان النابياة األخالقياة هاو : سالو ك -1

منباارف عاان القاايم األخالقيااة والدينيااة يسااتهدف تبقيااو مناااف  ذاتيااة بيريقااة تياار 

 . شرعية وبدون وج  بو

للصالبيات الممنوباة والفساد ايدار  من النابية الوظيفية هو : ممارسة تير أمينة 

 للموظف فد الجها  ايدار .

( الفساد ايدار  هو سلو ك الموظاف العاام عنادما Arnold & Michalتعريف )-2

 ينبرف عن المعايير المتفو عليها لتبقيو أهداف وتايات خاصة .

تعريااف )المنظمااة الدوليااة للشاافافية( : عرفاات الفساااد ايدار  بيناا  إساااءة الساالية -3

عليهااا الشااخص لتبقيااو مصااال  شخصااية وهااو نفاا  التعريااف الااذ   التااد أوتماان

أوردت  هي ة األمام المتبادة نأن الفسااد هاو ساوء اساتعمال السالية للبصاول علاى 

 . مكاسب شخصية م  اي رار بالمصلبة العامةن

وقااد عاارف )البناا ك الاادولد( الفساااد : ب ناا  سااوء اسااتغالل الساالية العامااة لتبقيااو -4

 . مكاسب خاصة

عرفاا  )عصااام الاادين موسااى( : الفساااد ايدار  هااو الساالو ك الااذ  يمارساا   وقااد-5 

المس ولون فد القياع العاام أو الخااص ساواء كاانوا سياسايين أو ماوظفين مادنيين 

بهدف إاراء أنفسهم أو أقرباا هم بصاورة تيار قانونياة ومان خاالل إسااءة اساتخدام 

 . السلية الممنوبة لهم



: الفساااد هااو إبااداث تغيياار فااد الشااكل والمبتااو  وقااد عرفاا  )عباادي البساايند( -6

بالمؤسساااات العاماااة أو الخاصاااة يؤديااا لى إفساااادها إداريااااً أو ماليااااً أو يغيااار فاااد 

 . أخالقيات أبكام أو تقارير ت ر باآلخرين

وقااد عرفاا  )مبساان عباادا الكتبااد( : الفساااد ايدار  هااو ساالو ك معيااب يت اامن -7

ات التنظيمياة التاد تتماال فاد ايمتنااع مجموعة مان المخالفاات مان أهمهاا المخالفا

عااان أداء واجباااات الوظيفاااة أو إفشااااء أسااارار العمااال، كاااذل ك فهاااو ينياااو  علاااى 

مخالفات سلوكية تتبلور فد عدم المبافظة على كراماة الوظيفاة، كماا أنا  يت امن 

مخالفااات ماليااة مااال مخالفااة القواعااد واللااوا   الماليااة أو ايهمااال والتقصااير الااذ  

 ااياع بااو مااالى للمنظمااة، وهنااا ك أي اااً المخالفااات الجنا يااة مااال  يترتااب علياا 

الرشااوة والت وياار واالخااتال  وايهمااال المااؤد  ل اارر جساايم ومااا إلااى ذلاا ك، 

ويترتب علاى كال المخالفاات الساابقة عادم تبقياو الجهاا  ايدار  للدولاة ألهدافا  

 . بالدرجة المرجوة

ف مان الفسااد ولكان الوسايلة نجد أن جمي  التعريفاات الساابقة اتفقات فاد الهاد

لتبقيو الفساد اختلفات وفقااً الخاتالف وجهاات النظار لمو اوع الفسااد، كاون الفسااد 

 ايدار  يسبو الفساد المالد وهو نتيجة بتمية ل .

 إذاً بناءاً على ما سبو تعرف الدراسة  الفساد ايدار  على أن  :

ن واللااااوا   سااالو ك الموظاااف السااالبيوتير األخالقاااد والخاااار  عااان القاااانو

والتعليمات الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بيداءا لعمل ، وذلا ك لتبقياو ما رب شخصاية 

على بسااب المصالبة العاماة وذلا ك مان خاالل اساتخدام أسااليب سارية تتسام باالغ  

والخاااداع القاااانوند واالجتمااااعد، والاااذ  ي ااار فاااد النهاياااة بالمصاااال  االقتصاااادية 

 رادا.واالجتماعية والسياسية للمجتم  وأف

 

 : أسباب الفساد اإلداري:المبحث الثاني

 كما يلد : ايدار  يمكن تبديد أسباب الفساد 

 الرتبة فد البصول على مناف  تير مشروعة .-1

 مباولة التهرب من الواجبات المفرو ة .-2

،  ااامن  أساااباب سياساااية : ويقصاااد بهاااا تيااااب البرياااات والنظاااام الاااديمقرايد-3

 . و عف ايعالم والرقابة ، مؤسسات المجتم  المدند



أسباب اقتصادية : األو اع االقتصادية المتردية والمبفا ة لسالو ك الفسااد وكاذل ك -4

 . ارتفاع تكاليف المعيشة

أسااااليب إدارياااة وتنظيمياااة : وتتماااال فاااد ايجاااراءات المعقااادة )البيروقرايياااة( -5

تمادهاا وتموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها، و من المؤسسة لعادم اع

 . على الكفاءات الجيدة فد كافة الجوانب ايدارية

أسباب اجتماعية : متمالة فد الباروب وأاارهاا ونتا جهاا فاد المجتما  والتادخالت -6

الخارجية، واليا فية والعشا رية والمبسوبيات والقلاو النااجم مان عادم االساتقرار 

م بجما  الماال باي  من األو اع والتخوف من المجهاول القاادم .. مماا يجعال القياا

 . وسيلة لمواجهة هذا المستقبل المجهول والغامض

 : أنواع الفساد اإلداري:المبحث الثالث

 أن الفساد ايدار  يمكن تصنيف  إلى األنواع التالية :يمكن القول هنا 

 ينقسم الفساد من بيث يبيعة القياع الذ  يبدث فيها الفساد إلى:-أ

فااد االنبااراف عاان الاانه  المباادد ألدبيااات التكتاال أو ( الفساااد السياسااد : وتتمااال 1)

الب ب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور باأل لية أو كون  األوبد أو األعظام أو 

المنظااار، أو بيااا  المباااادة المو اااوعة فاااد أدبياااات المنظماااة للكتااال الدولياااة أو 

والجهال  االقتصادية القومية لسبب أو أكار كالخياناة والتواياؤ والتغلغال وايذعاان

 . وال غي، وتيرها

( الفساااد ايدار  : ويتعلااو بمظاااهر الفساااد واالنبااراف ايدار  أو الااوظيفد ماان 2)

خالل المؤسسة والتد تصدر من الموظف العام أاناء تيدية العمل بمخالفة التشاري  

القانونى و وابي القيم الفردية، أ  استغالل موظفى الدولة لمواقعهم وصاالبيتهم 

 . ى مكاسب ومناف  بيرو تير مشروعةللبصول عل

( الفسااااد الماااالد ومظااااهرة : ويتماااال فاااد االنبرافاااات المالياااة ومخالفاااة األبكاااام 3)

والقواعااد المعتماادة بالياااً فااد تنظيمااات الدولااة )إدارياااً( ومؤسساااتها ماا  مخالفااة 

 .  وابي وتعليمات الرقابة المالية

القياة وسالو ك الفارد وتصارفات  تيار ( الفساد األخالقى: ويتماال باالنبرافاات األخ4)

 . المن بية بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعد مقبول

 ينقسم الفساد من بيث بجم الفساد إلى:-ب



( الفساد الصغير : هو الفساد يتعلو بيداء الوظاا ف والخادمات الروتينياة ويماار  1)

يال فاد من قبل فرد وابد دون التنسيو م  اآلخارين، وقاد يكاون الهادف منا  التعج

إنهاء ايجراءات المعقدة، فقد يعهد الموظاف إلاى و ا  العراقيال أماام الماواينين 

 . عن يريو خلو عقبات روتينية للبث على تقديم الرشاو 

( الفسااااد الكبيااار : هاااو الفسااااد الاااذ  يقاااوم بااا  كباااار المسااا ولين كرؤسااااء الااادول 2)

اديااااة والبكومااااات والااااو راء وماااان فااااد بكمهاااام، هدفاااا  تبقيااااو المصااااال  الم

واالجتماعيااة الكبياارة ولااي  مجاارد رشااوة صااغيرة ويعتباار هااذا النااوع ماان أخياار 

أناااواع الفسااااد ايدار  والماااالد ألنااا  يكلاااف الدولاااة مباااال   اااخمة بياااث يااارتبي 

بالصفات الكبر  فد المقاوالت وتجاارة األسالبة ويمكان أن يبادث الفسااد الكبيار 

 . على المستويين السياسد والبيروقرايد

 فساد من بيث نياو الفساد إلى:ينقسم ال- 

( الفساااد المبلااد : هااو الااذ  ينتشاار داخاال البلااد الوابااد فااد منشاايت  االقتصااادية 1)

 . و من المناصب الصغيرة والمتوسية م  شركات عالمية

( الفساد الدولد : هذا الناوع مان الفسااد وييخاذ ماد  واسا  عالميااً بياث أنا  يعبار 2)

ماااا ييلاااو عليااا  )بالعولماااة( بفااات  البااادود بااادود الااادول وبتاااى القاااارات  ااامن 

 . والمعايير ببند البالد وتبت مظلة ونظام االقتصاد البر

 ينقسم الفساد من بيث تنظيم الفساد إلى:-د

( الفساااد الماانظم : فااد ظاال الفساااد الماانظم يكااون أيااراف الفساااد مباادد، والمبااال  1)

عاارف أصااباب الميلااوب دفعهااا والنتيجااة المرجااوة ماان الفساااد مؤكاادة، بيااث ي

المشروعات بو وح من الاذين يلا م رشاوتهم، والمباال  التاد يتعاين علايهم دفعهاا 

مبااددة، واليريقااة التااد يااتم بهااا إتمااام العمليااة، واألهاام ماان ذلاا ك أن النتيجااة التااد 

 . يسعى إلى تبقيقها من وراء عملية الفساد م مونة

بيث قد يبتاا  منظماو ( الفساد تير المنظم : هو على النقيض من النوع السابو، 2)

المشروعات إلى رشوة العديد من المس ولين دون أن يتوفر لهام  امان أكياد علاى 

أنهم لن يواجهوا بيلبات أخر  للرشوة، أو أنهم سيبصلون فعلياً على الغاية التاد 

 . يسعون إليها سواء كانت تبقيو منفعة أو تفاد  نفقة

 

 



 ية للفساد اإلداري :: اآلثار االقتصادية والسياسالمبحث الرابع

 ، ما يلد : ) أ ( من أهم اآلاار االقتصادية من خالل مجموعة من الدراسات

 . تدند كفاءة االستامار العام وإ عاف مستو  الجودة فد البنية التبتية العامة -1

 . تراج  مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلو بمؤشرات التعليم والصبة -2

 . الدخل والاروةترد  بالة  -3

 هروب األموال خار  البلد وما يتبعة من قلة فرص العمل و يادة البيالاة والفقار -4

. 

 اااياع أماااوال الدولاااة والتاااد كاااان مااان األجااادر اساااتامارها فاااد مشااااري  تخااادم  -5

 . المواينين

 : )ب( أما تياير الفساد على النوابد السياسية ما يلد

الخاصاااة بااادل المصاااال  العاماااة، و ياااادة ياااؤد  الفسااااد إلاااى إباااالل المصاااال   -1

الصراعات والخالفات فد جهاا  الدولاة باين األبا اب المختلفاة فاد سابيل تبقياو 

 . المصلبة الخاصة على المصلبة العامة

وكااذل ك تااياير الفساااد علااى وسااا ل ايعااالم المختلفااة وتكيفهااا و اامن المتيلبااات  -2

دورهاا فاد التوعياة ومبارباة  الخاصة للمستفيدين وجعل أجه ة ايعالم بعيدة عن

 . الفساد

 

 

 

 

 

 

 

 



 :وبعدها  1990: الفساد اإلداري في العراق قبل المبحث الخامس

 كما يلد :  يمكن ايرادهافد العراو  أن مظاهر الفساد ايدار 

لقد تبول الفساد فاد العاراو خاالل فتارة النظاام الساابو مان مجارد انبرافاات 

للدولة ل  سياساات  وللياتا  بمعناى بنياة  دالبناء المؤسسشخصية إلى نظام متداخل فد 

مؤسسية متكاملة أ  إيجاد تياء للفساد من نص قانون أو ال باة أو قارار جمهاور  

من خالل مجموعة من السياسات تعك  تل ك السياسات الممنهجة، ومن أهمها ما يلد 

: 

ة فااد : وجااود سياسااات ممنهجااة يفساااد المؤسسااات األساساايالسياسةةة األولةة 

، الااذ  كااان يساامى بينهااا )المجلاا  الااويند( المجتماا  وأفرادهااا مااال مجلاا  النااواب

والمؤسسااات الصاابفية وايعالميااة وأجهاا ة األماان والمؤسسااات الق ااا ية وقيااادات 

 الجي  والنقابات العمالية والمهنية، وفيما يلد هذا المؤسسات:

: بيااث تاام خاارو الاانص الدسااتور  الخاااص بال بااة قااانون  وطنيمجلةةس الةةال

أع اء المجل  والتد كانات تانص علاى بظار ممارساة أع ااء المجلا  آلياة ناوع 

من التجارة أو المقاي اة ما  البكوماة وأجه تهاا أانااء فتارة الع اوية، بياث عادلت 

مان  إلى النص التالد: ال يجو  للع و فور إعالن انتخابا  أن يشاترييو يساتيجر شاي اً 

أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شاي اً مان أموالا  أو يقاي اها عليا  أو أن يبارم ما  

 . الدولة عقداً بوصف  ملت ماً أو مورداً أو تعادالً 

: بيااث ساام  ألول ماارة فااد تاااريا الق اااء بالتباااو  المؤسسةةاا القئةةا ية

ل السال ك  باي الشرية دون رتباة المقادم بسال ك التبقياو الق اا د وهاو أولاى مرابا

الق ااا ى وقااد أدت هااذا السياسااة المسااتمرة يااول أكااار ماان رباا  قاارن إلااى ان اامام 

اآلالف من  باي الشريةإلى سال ك الق ااء بماا أصاب  عاددهم يعاادل ربا  العااملين 

 . فد هذا المؤسسة العريقة

*إتااراو المؤسسااات الق ااا ية وتااوري بعااض أع ااا ها فااد ممارسااات تياار 

الوساااية والمبسااوبية والتميياا  بااين المتقاادمين فااد  قانونيااة وتياار أخالقيااة ماان نااوع

المسابقات لتعيين أبناا هم وأقرباا هم فاد سال ك الق ااء وبالمقابال إهادار بقاوو بعاض 

المتقدمين المتفوقين الاذين هام أكاار جادارة وكفااءة وكاذل ك سياساات ايعاارة والنادب 

تاداو مكافا ت للق اة كمستشارين إلى الو ارات والهي ات والمصال  البكومية ما  إ

كبيرة شهرياً على الق اء المنتدبين مما جعل من الصعب تخليهم عان هاذا الوظاا ف 

الاانوية مما أد  بابعض مانهم للتناا ل والقباول بعالقاة ماا ما  البكوماة وقيادتهاا مماا 

 . كان بماابة تدمير كامل لهي ة الق اء ون اهت 



و مان مهناة مقدساة : لقد تبولت مهنة الصبافة فد العارا المؤسسة الصحفية

ْل أصابابها لعقاود يويلاة  امير هاذا الاوين إلاى مجارد مهناة ألصاباب المغاانم  شكَّ

ولااي  أدل علااى ذلاا ك ماان إبصااا ية قاادرت عاادد المليااونيرات الجاادد ماان الصاابفيين 

العاملين فد المؤسسات الصبفية البكومياة والقومياة وبعاض الصابف المساتقلة هاذا 

 فد هذا المؤسسات:  على الرتم من   لة و عف المرتبات

*نظام التغيية الصبفية الراهنة أو ماا يسامى المنادوبين الادا مين والاذ  يقاوم 

على تخصيص  ميال مبادد لتغيياة إخباار عادد مبادد مان الاو ارات أو الهي اات أو 

المصال  أو البنو ك أو الساينما أو االتصااالت .. إلاى تيار ذلا ك مماا ساهل علاى كايار 

 . عمال والبنو ك مهمة إفساد بعض الصبفيين أو رشوتهممن المس ولين أو رجال األ

*السماح بالم   بين العمل التبرير  للصابفد والعمال ايعالناد مماا ياؤد  

لتبااول الصاابفي لى مجاارد مناادوب إعالنااات يهااتم ب ر اااء صااابب ايعااالن والااذ  

عادة ما يكون مس والً كبياراً فاد و ارة أو شاركة أو بنا ك أو ... إلاى تيار ذلا ك بتاى 

يبصاال علااى العمااوالت ايعالنيااة بيااث تبجااب ايعالنااات أو تماان  يبقاااً لمواقااف 

الجرياادة وسياسااات النشاار فيهااا، وماان ااام يفقااد العماال الصاابفى الشاافافية والن اهااة 

 . والتبقيو الصبفى سواء لكشف أخيا هم أو يبرا  إنجا اتهم

د أقساام : هنا ك إبصا ية تقدر عادد المبا ار المقيادة فا قطاع األمن والعدالة

مالياين إلاى 10الشرية ومديريات األمن وتبليغات الق اء يوال عقد التسعينات من 

مليااون مب اار ساانوياً ويتاادر  بااين التصاانيفات القانونيااة المختلفااة )إدار ،جاان ، 15

ملياون وفقااً لبياناات عاام  3جنايات، ...، إلا( وتنظر المباكم العراقية سنوياً باوالى 

مليااون  30رو ااة أمااام الق اااء بكاال فروعاا  تقااارب ومجماال الق ااايا المع 1998

دينااااراً  50ق اااية ويقااادر ماااا ينفقااا  أصاااباب هاااذا البالتاااات والن اعاااات ماااا باااين  

ديناراً من أجل تسهيل األمور وتبريا ك المنا عاة أو تجميادها ببساب 100عراقياًإلى 

 ملياون إلاى ملياار ديناار عراقاد سانوياً  500األبوال وباذل ك يكاون لادينا باوالى مان 

 . تتفو م  صور ورشاو  وإكراميات على العنصر السابو ايشارة إليها

قار لليبقات المبادودة الادخل خاصاة ت: استمرار سياسات االفالسياسة الثانية

الموظفين والعمال وتيرهم بما يدف  الجمي  لقبول ايكراميات وهاى النظيار القاانونى 

ديااد بااد أقصااى ل جاار، لمفهااوم الرشااوة، بيااث  ااعف الرواتااب واألجااور وعاادم تب

 . وعدم وجود  وابي للمكاف ت والبدالت والعموالت والبواف  واألرباح



: إفسااااد أجهااا ة الرقاباااة عبااار تاااوريي قيادتهاااا وكوادرهاااا  السياسةةةة الثالثةةةة

الوسيية فد ممارسات فساد أو على األقل عبر صالت القرابة ونظم اختياار قياداتهاا 

 . ية والمبسوبيةأو أع ا ها العاملين من خالل الوسا

: سياسية التبايل القانونى عبر ما يسمى الصاناديو الخاصاة  السياسة الرابعة

والوبدات ذات الياب  الخااص خاار  نيااو المي انياة البكومياة الرسامية ال يراقاب 

عليهااا الجهااا  المركاا   لأبصاااء أو ديااوان الرقابااة الماليااة، تفاارض رسااوماً علااى 

 . الموظفين وتو ي  مكاف ت على كبار المس ولين

: سياسااة فاات  اغاارات واسااعة للفساااد المبمااد ماان الدولااة  ةالسياسةةة الخامسةة

خاصة فد القوانين االقتصادية وال ريبية وفد ظل تياب قانون تداول المعلوماات : 

بيااث أن العقبااات التشااريعية فااد العااراو تعرقاال تااوافر المعلومااات وتجعاال بجااب 

 . المعلومات القاعدة ومن توفيرها االستاناء

  القاا مون علاى عملياات تسال األماوال للبصاول : ال يسا السياسة السادسة

علااى عا ااد مرتفاا  ألمااوالهم التااد يرياادون تساالها، ولكاان يسااعون فقااي إلااى توظيفهااا 

لغاارض إ اافاء صاافة الشاارعية بتااى يتمكنااوا ماان المجاااهرة علناااً بمصاادرها لااذل ك 

يقوماون بتبي اها فاد البلادان النامياة التاد بهاا معادالت فا ادة قليلاة وأساعار الصاارف 

مستقرة، وما  الت وسا ل الرقاباة فيهاا  اعيفة والقاوانين والتشاريعات المتعلقاة تير 

باااألموال يمكاان اختراقهااا بسااهولة بمااا يؤدياا لى مؤشاارات اقتصااادية م االلة وياانعك  

 . سلباً على استقرار األو اع االقتصادية بهذا البلدان

الفساد فد العاراو  هذا وقد أشار تقرير الن اهة أن هنا ك االاة أسباب ر يسية النتشار

 وهد :

اختياار القياادات مان أهال الاقاة والمعاارف واألقاارب واألصاهار ولاي  مان أهال  -1

 . الخبرة والكفاءة ونظافة اليد

 . تولى المسؤول الوابد ايشراف على أكار من جهة بكومية -2

ولي  إسناد األعمال والمقاوالت والتوريدات باألمر المباشر أو الممارسة المبددة -3

 . بالم ايدات والمناقصات

 

أعلاان تقرياار الن اهااة التاااب  لمجلاا  الااو راء فااد  2007وبيااث أن فااد عااام 

العااراو عاان نتااا   دراسااة أجراهااا كشااف عاان انتشااار الفساااد بكاال صااورة فااد كافااة 



المواق  وفى كل المبافظاات فاد العاراو، كماا أشاارت الدراساة إلاى انتشاار الشاعور 

فاد جديااة البكوماة فاد مباربااة الفسااد، وقاال المااواينين  لاد  الماواينين بعاادم الاقاة

الذين س لوا أنهم يرون أن تقاديم الرشاوة والهادايات وايكرامياات لام تعاد مان األماور 

الغريبة والموظف الصغير والمسؤول الكبير يتصرفان فد الماال العاام لمصالبة كال 

األماور الشاا عة منهما والمجامالت واالعتماد على الوساية والمعارف أصببت مان 

% مان المساؤولين 75جداً لتخليص ايجراءات والبصول علاى البقاوو، بياث قاال 

إنهاام قاادموا بينفسااهم رشاااو  وهاادايا وإكراميااات للبصااول علااى بقااوقهم، كمااا قااال 

% منهم أنهم لجايوا أكاار مان مارة إلاى المعاارف والوساياء لتساهيل ايجاراءات 74

% ماانهم أنهاام يعرفااون 65الً وقااال وباادون ذلاا ك كااان البصااول علااى البااو مسااتبي

% ماانهم أنهاام 40مااوظفين ومسااؤولين بققااوا اااروات ماان المااال الباارام، كمااا قااال 

 .  يعرفون موظفين يبتالون بيرو مختلفة لسرقة المال العام

وهنا وفاد و ا  الفسااد فاد العاراو الباد لناا مان االشاارة إلاى تقريار منظماة 

د معادالت الفسااد فاد دول العاالم، فاد هاذا الشفافية الدولية الذ  يصدر سنوياً ويرصا

دولاة، متراجعاة  183ابتلت العراو مرك  متقدم عالمياً من  2011التقرير عن عام 

بمااا يشااير إلااى أن الفساااد مااا  ال يستشاار  فااد  2010مركاا اً عاان ترتيبهااا عااام  14

 . العراو

 

 

 رؤية مستقبلية للبد من ظاهرة الفساد ايدار  ومكافبت 

  ايدار الفساد  

    

عملية مكافبة الفساد  

 ايدار 

 

    

      

 وبدة أسا  تبقيو الرقابة

 داخل المؤسسة

التوعية بمخاير الفساد  

 ايدار 



 داخل المؤسسة

     

 فجوة الفساد ايدار 

كاااااام بجاااااام الفساااااااد ايدار  فااااااد  -

 المؤسسة؟

أين القسم أو ايدارة الاذ  بادث فيا   -

 المؤسسة؟ الفساد ايدار  فد

متاااااى بااااادث الفسااااااد ايدار  فاااااد  -

 المؤسسة؟

كيف يمكن مقاومة الفساد ايدار   -

 ومباربت ؟ 

 كيفية سد الفجوة  

تبسااين وتنشاايي المعلومااات للكشااف  -

عاان التجاااو ات والمخالفااات وتوعيااة 

 العاملين بالمؤسسة والمواينين.

تبسااين الممارسااات ماان خااالل عقااد  -

ة للتعرياف الندوات والادورات التدريبيا

 بمخاير الفساد ومكافبت .

تبسين العمليات مان خاالل االهتماام  -

بشااااكاو  المااااواينين والتعاااااون ماااا  

 وسا ل ايعالم لمكاف  الفساد

     

عملية مكافبة الفساد   

 ايدار 

  

  

    

  تيييد ايدارة لمكافبة الفساد ايدار  

    

  المؤسسةاالتصاالت بين كافة ايدارات داخل  

    

مشاركة العاملين والمواينين والتعاون فيما بينهم من  

خالل نشر الوعى بينهم بمخاير الفساد ومكافبت  

 وبماية المال العام

 

    



ايداء المتمي  للعاملين وللمواينين المتعاملين م   

 المؤسسة فد مباربة الفساد ايدار 

 

بكاير من المراج  التد وردت فد متن المصدر: من إعداد البابث استرشاداً 

 .الببث

 :المبحث السادس:  االدارة االلكترونية ودورها في الحد من الفساد االداري

 اوال : مفهوم االدارة االلكترونية

هد تيبيو تكنولوجيا المعلومات فد تقديم الخدمات العامة من خالل وسا ل  -1

الخدمات للمواين أو العميل و  يادة االتصال البدياة كاالنترنت بهدف إيصال 

ية التياير االيجابد علد مجتم  االعمـــال و جعل البكومة تعمل بكفاءة و فاعل

 عاليين . 

تعرف بينها استخدام تكنولوجيا المعلومات ، خاصة تيبيقات االنترنت المبنية  -2

خدمات علد شبكة المواق  االلكترونية ؛ لدعم و تع ي  بصول المواينين علد ال

التد تقدمها البكومة المبلية ، إ افة إلد تقديم الخدمة لقياع االعمال و الدوا ر 

 يبقو العدالة و المساواة .  البكومية المختلفة بشفافية وكفاءة عالية ، بما

تعرف بينها مرادف لعمليات تبسيي االجراءات البكومية و تيسير النظام  -3

ل إيصال الخدمات لهم بشكل سري  و عادل البيروقرايد أمام المواينين من خال

 افية والمسا لـــة البكومية . فد إيار من الن اهة و الشف

تعرف بينها قدرة القياع البكومد علد تبادل المعلومات و تقديم الخدمات فيما  -4

بينها و بين الموايـــن و بين قياعات االعمال ، بسرعة و دق  عالية و بيقل تكلفة 

نترنت . م   مان سريـــــة و أمن المعلومات المتناقلة ) فد أ  و عبر شبكة اال

 -قت و أ  مكان ( معتمدا علد مبدأين هما :

االول : ) تقند ( : و يتمال فد إعداد المعلومات الكترونياً وتناقلها عبر شبكـــة 

 االنترنت و  مان دقتها و سريتها .

ان المعامالت و الخدمات عن بعد م   مالااند : ) إجرا د ( : و يتمال فد تنفيذ 

  صبتهــــا و مصداقيتها . 

ومما سبو يت   أن التعريفات السابقة تدور كلها بول التبول من النظام التقليد  

لأدارة البكومية إلد النظام البديث القا م علد تكنولوجيا المعلومات ، من أجل 

و أنجا ها فد أسرع وقت و أعلد تيسير أداء االدارات البكومية لخدماتها العامة 



جودة للخدمة ، باال افة إلد ذل ك إنجا  المعامالت االدارية و التواصل م  

المواينين فد إيار من الديمقرايية بواسية استامار التيورات العلمية المذهلة 

فد مجال تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات . وبذل ك تتغير أشكال و سبل تقديم 

لعامة لأدارات البكومية ومعامالت من شكلها الروتيند التقليد  تل ك الخدمات ا

االنترنت و شبكات إلد أشكال جديدة الكترونية بواسية الباسب االلد عبر شبكة 

 االتصال . 

 مزايا اإلدارة االلكترونية  :ثانيا :

 ( سرعة أداء الخدمات للعمالء م  البفاظ على جودتها . 1

 يا بشكل أكار فعالية .( نقل الواا و إليكترون 2

( تقليل التكلفة نتيجة تبسيي ايجراءات وتقليل المعامالت وتخفيض وقت األداء  3

. 

( تقليل الباجة الى العاملين القا مين بيداء الخدمة وخاصة ما يتعلو بالمعامالت  4

 الورقية .

 . ( التقيم المو عد الداء العاملين وتنميــة نظام متيور لمعرفة المقصرين 5

 ( تخفيض األخياء الى اقل ما يمكن فالنظام ايليكتروند اقل عر ة ل خياء . 6

 ( تقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقت  . 7

 ( الو وح وسهولة الفهم من قبل المستفدين لما هو ميلوب منهم من واا و . 8

 .( تخفيض االستامارات الخاصة بالمباند والعقارات وما أليها  9

 ( تقليل تياير العالقات الشخصية على إنجا  األعمال . 10

وباي افة الى ذل ك نر  وجود م ايا أخر  لأدارة ايلكترونية تساعد على 

 -مكافبة الفساد ايدار  هد :

تقديم الخدمات وفو برنام  منظما سلفا ، فالموين يستيي  البصول على  -

 ون تدخل من جانب الموظفين .ساعة يوميا د 24الخدمات فى ا  وقت خالل 

الشفافية فى المعامالت دون التبي  بين المنتفعين بالخدمات العامة عن يريو  -

 اتباع إجراءات مبددة منصــوص عليها فى نظام ايدارة ايلكترونية .

مشاركة المواين فد معالجة السلبيات عن يريو تيسير استيالع رأ   -

 كترونية .المواينين فى ش ون ايدارة ايل

 توفير نظام دقيو للمراجعة والمباسبة. -



التقليل من المشاكل ايدارية والتنظيمية ، واالجتماعية التى تساعد على الرشوة  -

 والهدايا .

استقياب واختيار الموظفين بيريقة مبايدة على أسا  الكفاءة والخبرة فى  -

  العمل دون اعتبارات شخصية .

التبول إلد ايدارة االلكترونية يبقو العديد من الم ايا  وتيسيساً علد ما سبو ف ن

التد تساعد علد البد من الفساد ايدار  و تقليل أاارا السلبية علد المجتم  

وسلوكيات األفراد . بيث أن أنتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يبسم الكاير 

 دمة المواينين .من مشكالت البكومة العربية و تتقدم بذل ك لليات االرتقاء بخ

ان بصاد الفوا د السابقة لالستخدام التقنيات البدياة لأدارة ايلكترونية يبتا  إلد 

إدارة وتصميم أكيدين لد  ايدارات البكومية فد الدول العربية ييجاد الت ام 

بقيقد باستخدام تل ك التقنيات قا م علد قيادة إدارية لديها الرؤية الااقبة . فغياب 

ايدارية الفعالة و افتقاد التنظيـــم القــــــانوند والتشريعد ، وعدم ن و   القيادة

الوعد الجماهير  ، باي افة لعدم تبقيو البنية األساسية الفنية المناسبة يصب  

من الصعب تيبيو ايدارة ايلكترونية المبلية بنجاح . ومن األهمية بمكان أن 

، بل أنها عملية معقدة و نظاماً متكامالً من  ايدارة ايلكترونية ليست شعار يرف 

المكونات البشرية والمعلوماتية و التشريعية و البي ية و تيرها ، تبتا  إلد 

 مجموعة من المتيلبات المتكاملة لكد يتم تيبيو استراتيجيتها فد الواق  العملد .

 

 

 : طبيق اإلدارة اإللكترونية متطلباا تثالثا : 

ايدارة ايلكترونية الذ  يتي  ليالب الخدمة إن يتعامل م  إن تيبيو نظام -

اينترنت بدالً من الموظف العام التقليد  ، يستل م إبداث تغييرات كايرة واسعة 

تشمل نوعية العاملين و األجهـ ة المستخدمة و يرو األداء . فلي  من المعقول 

اينترنت ، ام يقوم ماالً أن يتم االتصال بين يالب الخدمة و المس ولين عبر 

المس ولون بمراجعة المعلومات يدوياً باألسلوب التقليد  . فينبغد أن يكون التغيير 

متكــــامالً و األداء متجانساً ، و أن تتم إعادة تنظيم شاملة للخدمات و األدوات . و 

ذل ك الن إدارة الخدمات التد تقدمها البكومة ايلكترونية من خالل اينترنت لها 

 خدمات . وصيتها و مقوماتها التد تختلف عن ايدارة التقليدية لمال هذا الخص



تيخذ فان ايدارة البكومة على عاتقها مهام تنفيذ مرابل استراتيجية لتبقيو 

ايدارة ايلكترونية المبلية، و تهتم بدعماً بمتيلبات مادية وفنية و بشرية مناسبة، 

 لمؤشرات أهمها:وعلى هذا ايدارة اعتماد مجموعة من ا

 اعتماد ب م برمجية و تيبيقات مستخدمة و مجربة و ابتت مصداقيتها . -

 تبنى خية اقامة و تيوير بنية تبتية مناسبة و مرنة. -

االخذ فى االعتبار تنوي  مصادر قواعد البيانات، و مد  قدرة المستخدمين فى  -

 الوصول اليها بيرو مختلفة.

دارة ايلكترونية ال يتم مرة وابدة ،بل يمكن ان يتم يشير الواق  الى ان نظام اي

على عدة مرابل ، لكن الشدء الذ  يجب التنوي  الي  و هو المهام ، ان يتم ايعداد 

لتيبيو هذا النظام جيدا لكد يتم على تل ك المرابل، ف ذا بدات تيبيو مربلة من  ، 

أما أن يتم تنفيذ بعض المكن ان نيلو على ذل ك ، بداية لأدارة ايلكترونية ، 

الخدمات البكومية بيريقة عفوية ، دون خية مو وعة متكاملة لتبقيو نظـام 

        ايدارة ايلكترونيــة و دون مرابــل مبــددة فذل ك مــا يمكن تسميتـــ  بـــ 

و لي  بالتبول إلى  -إذا ص  هذا التعبير -( تقديم بعض الخدمات  ) الكترونية

أو البكومة ايلكترونية، ذل ك أن عملي  التبول عملي  متكاملة، نظام ايدارة 

تت من التنسيو بين الوبدات البكومية المختلفة، و لي  تقديم وبدة معينـــ  

لخدماتهــــا فبسب . و إذا بدث هذا التكامل ف ن  يؤد  بدون ش ك إلد معالجة 

 .   الفساد ايدار  وتقليل مخايرا فد الوين العربد
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