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 آليات مكافحة الفساد

ن -أ•  إلنوإحي على تشتمل وتنفيذها وإلفساد إالنحرإف تكلفة من إلتقليل خطة صيانة وإ 
 :إلتالية

 وتطوير إلتشريعات هذه ونوعية إلمالئمة إلتشريعات صياغة تتطلب إلتي إلحاالت تحديد1.
 طرأت إلتي إلتغيرإت ظروف في للتطبيق صالحة يجعلها بما إلقائمة إلتشريعية إلنصوص

 .إلمجتمع على
 .إلمالئم إلوقاية أسلوب تحديد2.
 .إلمالئم إلعالج أسلوب تحديد3.
 إألجهزة تطوير وأسس إإلدإري، إلفساد صور من إلوقاية لعملية إلالزمة إألجهزة تحديد4.

 إإلدإرية إلرقابة ألجهزة إلتنمية عملية في بدورها إلقيام من لتتمكن وإلمتابعة بالرقابة إلقائمة
 سوإء وإلخدمات إإلنتاج تنظيمات نطاق في إلعاملة إإلدإرإت لنشاط وإلمحاسبة وإلمتابعة

 .إإلدإري إلفساد لحاالت وإلضبط وإلرقابة وإلمحاسبة إلمتابعة أو إلتدريب حيث من
 مستوى على سوإء وإلمحاسبة إإلدإرية إلرقابة مجال في إلعاملة إألجهزة إحتياجات تحديد5.

 إألجهزة من لكل إلدور حسب (وماليا   وتنظيميا   وبشريا   فنيا  ) إلمنظمات دإخل أو إلمجتمع
 .منه وإلحد إإلدإري إلفساد من بالوقاية إلمعنية إإلدإرية

 



 إلى وباالستناد إلعلمي إلبحث أساس وعلى خطورتها حيث من إإلدإري إلفساد صور تنميط6.
 على إالجتماعية خطورتها لتعيين وقانونيا ، ونفسيا   وإقتصاديا   إجتماعيا   وإضحة معايير
 إلعمل أسلوب وتعيين إالجتماعي وإالستقرإر إألفرإد وحياة وتنظيماته إلمجتمع إقتصاد
 تنظيمات دإخل خطورتها درجة مع متالئم موإجهتها في إلعمل يجعل بما منها لكل إلالزم
 إلسوق مثل إلمجتمع مستوى وعلى وإالختالس إلرشوة مثل ناحية من وإلخدمات إإلنتاج
 .إإلدإري بالفساد مباشرة ترتبط إلتي إلسودإء

 مستوى على إإلدإري إلفساد نفقات من إلتقليل أو للحد متكاملة خطة وضع ضرورة •
 أنظمة تكون وأن إلدولة في وإإلصالح إلتنمية خطة مع مرتبطة تكون أن شريطة إلمنظمة
 إلدولي إلمجتمع في إلدولية إلهيئات أنظمة مع ومنسجمة بينهما موحدة وإلمحاسبة إلمرإقبة

 .إلمجال هذإ في إلمتقدمة إلدول تجارب من وإالستفادة
 



 :وهي طرق بعدة يتحقق :الفساد مكافحة في االجتماعي الضبط -ب•
 إلى يرمي إجتماعي نظام أساسه في وهو :اإلسالمي التشريع منظومة -•

 تحقيق في تسهم أن ويمكن إإلنساني، إلسلوك لضبط وتقويمها إلنفس، تهذيب
 إإلنسانية إلحضارإت عليها ينطوي لما وإالجتماعي إألخالقي إالنضباط مفهوم
 إإلسالمي إلتشريع أحكام وتشمل تجاربها، وتعدد أشكالها إختالف على

 طبيعة تحدد أن شأنها من ونظم ومعايير قوإنين كافة   إلسماوية وإلديانات
 على إلديانات بنيت إلتي إلعامة إلقيم ضوء في إلناس بين إالجتماعية إلعالقات
 إلدينية إلقيم لمنظومة تصبح وبذلك وإلمساوإة، وإلعدل إلخير قيم وهي أساسها،

 إلرسمي، غير إلمستوى على حتى ذلك ويظهر وتوجيهه إلسلوك ضبط في تأثير
  .إلدولة سلطات عن وبمعزل

 



 إالجتماعي للسلوك ضبطهما في إألهمية حيث من إلدين بعد إلثاني إلموقع االجتماعية والمعايير القرابة نظم تحتل -•
   بـ قرإبةإل نظم عن إالستعاضة يمكن وإالقتصادي إالجتماعي للتطور ونتيجة أنه إال .وتوجيهه

 يمتاز متطور، وديناميكي إبدإعي إجتماعي مناخ خلق في تساهم إلمدني إلمجتمع مؤسسات إن :المدني المجتمع هيئات•
 بحماية إلمكلفة إلجامدة إلرسمية إآلليات عن مستقلة إلسلبيات، وفضح إلمرإقبة على قادرة ومتنوعة، متعددة فعاليات بوجود

 وإلعشائري وإلقبلي إلمذهبي إلتشرذم حاالت تجاوز في دورها ألهمية إضافة سلوكها، كان مهما منها وإلمستفيدين إألنظمة
 .إلمجتمع في إلشامل وإالنحطاط إلفساد آليات وفضح إلمجتمع، في إلمتخلف

 ودفع إلعام إلنفع جلب تستهدف وأن إلبشري إلعقل من مقبولة تكون أن يفترض إألخالقية إلقاعدة إن :إألخالقية إلقاعدة -•
 للقاعدة مطابق تصرف وكل إلفساد، خانة في يصب منحرف سلوك هو إألخالقية إلقاعدة يخالف بشري سلوك وكل إلضرر،
 أن يجب طبيعيا   إلوظيفي إلسلوك يكون حتى أي إلفساد، برإثن في إلوقوع دون ويحول وأخالقي سوي سلوك هو إألخالقية

 .صحيح وإلعكس أخالقية قوإعد إلى يركن
 معالجة أو لوقاية إإلنسان لسلوك مقّوم أكبر هي مجتمع أي في إلعصور مر على وجودها أثبتت إلتي إألخالقية وإلقيم•

 .إلفساد أشكال من شكل أي نحو إنحرإفه
 إلى إلحاجة وتأكيدها (إألخالقية إلنقائص من إلخلو) باالستقامة إلخاص ميثاقها في إلدولية إلشفافية منظمة ذلك وأكدت•

 ..وإلفلسفية وغيرها وإلسماوية إلدينية وإلمعتقدإت إلتقاليد من وإالستفادة كامل، أخالقي سلوك

 ظوإهر لكل وإلظاهرة إلخفية إلمسببات على إلتركيز من بد ال بل عام بشكل إلفساد لمكافحة جاهزة وصفة إستخدإم يمكن ال 
 وإلخارجي إلدإخلي إلصعيد على وإلمجتمع إالقتصاد يتكبدها إلتي إلخسائر أو إلنتائج ودرإسة إلمعني إلبلد في إلمنتشرة إلفساد
 إلفردية إألنانية وتعميم وإألخالق إلقيم تشويه ناحية من والسيما إلقادمة ولألجيال للبلد إلمستقبلي إلصعيد على وحتى

 مقارنة إلظوإهر لهذه إلمعالجة تكلفة درإسة من بد ال َثم   ومن وإلعامة، إلجماعية إلمصلحة حساب على إلشخصية وإلمصلحة
 ترتيب وضع يمكن إلخطوة هذه طريق وعن إلفساد مكافحة من عليها إلحصول يمكن إلتي وإالجتماعية إالقتصادية باألرباح
 .عليها إلحصول يمكن إلتي إلفائدة حجم على بناءإ   إلدولة تضعها إلتي إلفساد مكافحة إسترإتيجية أو سياسة في أولويات

 


