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 نقد   /  حديث و معاصر أدبالتخصص:    الثانية ماستر  المستوى:       أخالقيات المهنةالمقياس : 

 01محاضرة رقم : 

 مفاهيم عامة  -  في التعريف بمقياس : أخالقيات المهنة:  لمحاضرةا عنوان

 الراسخة الصفة هو فالطبع ،والعادة السجية و الطبع من مأخوذة وهي خلق جمع: لغة األخالق-
 اإلنسان يكتسبها التي الراسخة الصفة هي والعادة ،(فطرة) منه إرادة دون اإلنسان عليها جبل التي

 . المكتسبة غير أو المكتسبة الدائمة الصفة فهي السجية أما ،والتدريب بالمران

 ابن ويعرفها ،شر أو خير من األفعال عنها تصدر راسخة النفس في حال هو: اصطالحا الخلق-
 ما الى يقسمها أنه يرى حيث ،روية وال فكر غير من أفعالها الى داعية النفس حال أنها: مسكويه

 أركان ومن. واألناة كالحلم والتدريب بالعادة مكتسب هو ما الى و كالغضب طبيعي فطري هو
 .الحلم ،الحياء ،العدل ،الكرم ،الشجاعة ،العفة ،الصبر: الخلق حسن

 سلوك في الخير معيار اإلنسان بواسطتها يعرف التي واألسس القواعد جملة هو: األخالق علم-
 .ما

 أو قول) ظاهري الى ويقسم مقصودة راية نحو المتجهة اإلرادية اإلنسان أعمال: الخلقي لسلوكا-
 .السخاء مثل الذم أو للمدح قابلة نفسية حالة من نابعا ويكون ،(مشاعر أو أفكار) وباطني( فعل

 لتحقيق( بدني) عضلي أو فكري مجهود اإلنسان فيه يبذل موقف كل هو: (الواجب)  العمل-
 .معين هدف
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 تجعله والذي الفرد بها يتمتع التي والسلوكية العقلية المعارف مجموع تشمل حرفة هي :المهنة-
 .الفنية والمهارات الخبرات من بقدر يتحلى

 الموظف يتبعها التي المهنية والسلوكية األخالقية المعايير مجموع هي :المهنة أخالقيات مفهوم-
 كل أن حيث ،المؤسسة ولوائح قوانين تحددها التي العامة اآلداب حسب المهنية مسئولياته لتحمل

 :ب يتميز والذي للمهنة أخالقيات ميثاق الى بالحاجة تكون مؤسسة

 .التعامل لتسهل أخالقية بقواعد واألفراد المهنة حماية 1-

 .سلوكية معايير تشمل أخالقية قواعد تقديم 2-

 -الجديدة واألزمات المواقف أمام القواعد مرونة 3-

 . -األرشيف مهنة شرف ميثاق مثل وجدت إن المخالفات تقصي لجنة إنشاء 4-

 :التالية العناصر في وتتمثل :المهنة أخالقيات مبادئ-

 .بالمسئولية والشعور والمصداقية واألمانة الثقة تتضمن التي االستقامة 1-

 .السياسي والحياد والتجرد والموضوعية واالستقالل النزاهة 2-

 .المهنة أسرار على والمحافظة الدوام بوقت االلتزام 3-

 الضرر عدم) الوظيفة سلبيات ومعالجة( الرفق) الحسنة المعاملة 4-

 :التالية النقاط على اقتصارها يمكن :المهنة أخالقيات أهداف-

 .العمل قوانين التزام متابعة في وأهميته الوظيفي السلوك فهم 1-

 .األخالقية الجوانب إتباع مراعاة وضرورة المهنة أخالقية معرفة 2-

 .العمل في الضغوط مع التعامل وكيفية الذات تطوير أساليب تحديد 3-



3 
 

 .دورية عمل ورش تنظيم 4-

 األخالقي السلوك بين والتمييز اآلخرين سلوك فهم وكيفية الصحيح الموظف سلوك معرفة 5-
 .أخالقي والغير

 02: محاضرة رقم 

   أساسيات حول مقياس : أخالقيات المهنة : لمحاضرةا عنوان

 احلياتية املواضيع مجيع يف بالغة أمهية تلقى أصبحت اليت احلديثة املواضيع من املهنة أخالقيات-
 التنمية يف مباشرة وغري مباشرة ادوار من هلا ملا بالغة أمهية املتطورة الدول هلا أولت أن خاصة واملهنية
  مساحة على حازت كما  ، رياضية علمية، ،اجتماعية اقتصادية، ، والعملية املهنية القطاعات وتطوير

 .احلديثة العلمية والبحوث الدراسات من كبرية

 وطبيعة الشعوب ثقافة مع تتناسب عديدة مسارات األعمال أخالقيات عن احلديث يأخذ -
 يف أنه إال غريه، دون جمتمع على األخالق وجود يقتصر فال. واالقتصادية السياسية وهويتها حضاراهتا

 للمجتمعات رئيسيا مطليا األخالق عن البحث أصيح عليها املتعارف األخالق معايري تدين ظل
 .سواء حد على واملتخلفة املتقدمة

 : املهنة أخالقيات مقرر دراسة أهداف -

 :  املهنة أخالقيات مقرر دراسة أهداف أهم ومن أجلها، من وضع أهدافا مقرر لكل أن شك ال

 . املهين والعمل األخالق بأمهية الطالب تعريف -1

 . املهنية األخالق ممارسة مهارة الطالب إكساب -2

 .املهنية املمارسة يف األخالقية باملسؤولية الطالب شعور تنمية -3

  و أشكاله. الفساد مفهوم على الطالب تعرف -4
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 جيب اليت واألخالقية السلوكية واملعايري واملبادئ واآلداب القواعد من جمموعة هي املهنة أخالقيات-
 والزمالء العمالء من وعناصره العمل جتاه مهنته يف هبا القيام املهنة صاحب ويتعهد تصاحبها أن

 وسلوكهم أمورهم وتنظيم لتعاملهم أساسا   وتعد   والذات، والنفس واجملتمع واملهنة والرؤساء واملرؤوسني
 خمتلفة بأشكال األخالق هذه عن خروج ألي واستنكاره استيائه عن اجملتمع ويعب   املهنة، إطار يف

 املادية والعقوبة املقاطعة وبني إمياء ، أو كتابة  أو لفظا   عنها والتعبري واالنتقاد، الرضا عدم بني ترتاوح

 املوكل األدىن احلد استيفاء الوظيفي فاألداء املهين، والعمل الوظيفي األداء بني كبري  فرق هنالك-
 لكن الشهر، آخر األجر وليقبض النهار آخر الوظيفة لتنتهي الرؤساء قبل من أعمال من للموظف

 والرؤساء واملرؤوسني والزمالء العمل صاحب منها أطراف عد ة جتاه كثرية  التزامات فيه املهين العمل
 ومسؤولية فنية ومسؤولية تعاقدية ومسؤولية أخالقية مسؤولية وفيه والنقابة، واملهنة واجملتمع واملالك
 تنحصر وال تشمل عنها نتحدث اليت املهن على أمثلة أخرى، ومسؤوليات إنسانية ومسؤولية تشريعية
 مع ةاخلاص املهنية أخالقياته له وكل وغريها، والتكنولوجية واحملاسبية والتعليمية والطبية اهلندسية باملهن
 .املشرتكة القواسم بعض

 أهم السماوية األديان تعد إذ الديين، املصدر تشمل عنها نتحدث اليت األخالقيات مصادر -
 القرآن يف ورد ما وفصلت هذا الشريفة النبوية السنة أكدت وقد األخالقيات، مصادر من مصدر
 أول كعادهتم  واملسلمون العرب كان  حيث اإلسالمية العربية الثقافة ومصدر الصدد، هذا يف الكرمي

 التشريعات ومصدر املهنة، عليها تقوم اليت األخالقية واألسس املبادئ أمهية كتبهم  يف أدركوا من
 فهي األخالقية املصادر من هبا املعمول واألنظمة والقوانني التشريعات تعد إذ واألنظمة، والقوانني

 واألنظمة والقوانني الدستور بالتشريعات ويقصد فيذهاوتن هبا التقيد املطلوب األساسية الواجبات حتدد
 املوحد املقاولة عقد ودفرت احلكومية األشغال نظام مثل املهنية التشريعات ومصدر والتعليمات،

 املدين اجملتمع إن حيث احلضاري واملوروث والقيم والتقاليد العادات ومصدر اهلندسة، ملهنة وفيديك
 واملهنة، واجملتمع الزمالء مع العالقة مستوى على املهنة ألخالقيات مهم مصدر احلضاري واملوروث
 العمل يف اإلخالص سلوكيات يشمل والذي احلديث الرتبوي واألدب املهنة آداب لوائح ومصدر
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 القيم منظومة ومصدر وغريها، والغرور الِكب واجتناب الوقت وإدارة والتواضع واالحرتام والصدق
 .والتدين والرتبية واإلجتاهات القيم حيث بالفرد اخلاصة

 والصدق والنزاهة العدل ويشمل املهنة، ممارسات على للحكم مرجعي القيمي اإلطار أن بيد-
 يشمل كما  إخل، الغري، إيذاء عن واالبتعاد العمل وإتقان والتناصح السر وحفظ بالعهد والوفاء واألمانة
 يف بتطبيقها وااللتزام للتمسك السماوية واألديان اإلسالم إليها يدعو اليت والقيم األخالق مكارم
 واالحرتام واالنضباط والدقة واملصداقية واألمان الثقة تشمل األخالقية مفرداهتا أن بيد اليومية، احلياة

 والكفاءة والشفافية واحليادية واملوضوعية واالستقاللية واجلد ية واإلخالص والكرامة والصراحة والنزاهة
 السياسي واحلياد الفساد وحماربة املصاحل وتضارب اإلسرتاتيجي والتخطيط واملسؤولية املهين والتطوير
 الفريق بروح والعمل واملؤسسية واالنتماء الذايت االنضباط االتصال ومهارات واألمانة املهني ة والسري ة
 .وغريها املفردات، من واسع حبر فهي واإلتقان، الوقت وقيمة

 قضية اىل حيتاج القانون ألن القانون؛ دائرة من أوسع األخالق فدائرة واألخالق، القانون مسألة ويف-
 خارج جمتمعية سلطة والقانون تالفيها، وكيفية وبالرذائل اقتنائها وكيفية بالفضائل علم فاخللق اخللق،
 أخالق دون من جملتمعوا املهىن، باجملتمع خاصة سلطة هي املهنة آداب والئحة املهين، التجمع نطاق
 العمل، ىف اإلحسان مثل القانون خياطبه ال أخالقي هو ما ومعظم حمالة، ال االهنيار إىل طريقه

 جيعلهم وال الناس يلزم فالقانون وغريمها، واحلقد احلسد مثل القانون جير مها ال ضارة أعمال وهنالك
 .أيضا   أخالقي غري القوانني من وبعض أخالقية، أسس على مبىن القوانني من وكثري شرفاء،

 السلوك وقواعد القيم لتشمل للمهن أخالقيات ملسودة وحنتاج كافة  للمهن شرف ملواثيق حنتاج-
 وجلان التنفيذية األمور ودراسة والدوام واالستشارات واخلبات والرواتب الوظيفي والوصف املهين

 وحنتاج سلوك، وقواعد أخالقية ومبادئ وتطبيقاهتا ومستلزماهتا املهنة أخالقيات وكودات التأديب،
 املهن مكاتب مهنية لتعظيم وحنتاج للمهنة، األخالقية بالقيم وتعضيدها املهن ممارسة أنظمة لتحديث

 التنفيذي العمل وبعد وإب ان قبل لتكون احملاسبة ديوان رقابة لتعزيز وحنتاج ومهنيتها، ووثائقها ودقتها
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 األخالقية املعايري وإضافة الفساد ومكافحة النزاهة هيئة عمل لتعزيز وحنتاج األخالقية، باملعايري ورفدها
 .السامية امللكية للتوجيهات وفقا   لعملها

 احلال يبقى أن ميكن وال القيم منظومة تراجع ظل يف بوضوح للرتاجع بطريقها املهن أخالقيات -
 فوري حترك فمطلوب ومعامالهتا، املهن على املسيطر هو فقط املال عنصر ليبقى عليه هو ما على

  على املادية فستطغى وإال   مهنته أخالقيات على للمحافظة ونقابة مهنة صاحب كل  لدن من داخلي
 .تذكر وأخالق قيم دون احلياة مناحي كل

 03محاضرة رقم : 

 و أنواعه جوهر الفساد : لمحاضرةا عنوان

 أّوال : في مفهوم الفساد 

 فَسد - ويقال البطالن هو والفساد ،صَلح ضد وهو فَسد فعل من اللغة معاجم معظم في الفساد
. للمادة العضوي التحلل معنى أيضا ويأخذ والقحط الجذب معناه ويراد. واضمحل بَطل أي الشيء
 .للرشوة القابل المال وهو والعطب التلف ظلما  المال أخذ كذلك ويعني

 بما والبحر البر في الفساد ظهر" : تعالى قوله في والخلل الخراب فيعني اإلسالمي المنظور من أما
 . 11اآلية الروم سورة "  يرجعون لعلهم عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي كسبت

: تعالى قوله في ،تعالى الله بطاعة يكون اإلصالح ألن الله لطاعة والعصيان المعاصي يعني قد أو 
 . 16 اآلية الفجر سورة " الفساد فيها فأكثروا البالد في طغوا اللذين" 

 وال األرض في علوا يريدون ال للذين"  :تعالى قوله في كما والتجبر الطغيان يعني أوقد  
 " .  القصص سورة فسادا

 :منها البعض نستعرض للفساد تعاريف عدة فنذكر اصطالحا أما-
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 حساب على الشخصية المصلحة في يتمثل معين بهدف مقرون منحرف سلوك كل الفساد -أ
 .العامة المصلحة

 أو العام المال إهدار أو وظيفة أو تجارة في سواء خاصة ألراض السلطة استغالل هو الفساد -ب
 .مباشر غير أو مباشر ذلك كان سواء فيه التالعب

 .خاصة  مصلحة لتحقيق العام المنصب استخدام سوء يتضمن عمل كل الفساد -ج

 مابين الفساد تعريفات وتتراوح الخاص للكسب العامة الوظيفة استخدام إساءة الفساد -د
 بيروقراطي سلوك بأنه المحافظين عند الفساد يعرف حيث ،متساهلة وأخرى مشددة تعريفات
 إداري سلوك فأنه المتساهلين عند أما شرعية غير بطريقة شخصية منافع تحقيق يستهدف منحرف

 التحوالت ظروف وتقتضيه ،واقعية ظروف تحتمه ،الرسمي اإلداري للسلوك بديل رسمي غير
 .المجتمعات لها تتعرض الذي واالقتصادية االجتماعية

 ثانيا : أنواع الفساد 

 من حيث األشكال : -أ

 .اآلخرين مع فاسدة بعالقات ترتبط ال فردية حاالت صورة في يكون: العرضي الفساد 1-

 تسهيل توفر متشبعة أو متفرعة شبكات خالل من وينتشر وينمو يعمل: المؤسسي الفساد 2-
 .المشاركين ألعضائها والحماية االتصال

. الخفاء في للعمل والطرائق األساليب محددة وخططه وهياكله تنظيماته تكون: المنظم الفساد 3-
 دون معينة إدارة أي أو المؤسسة في خاصة ظروف نتيجة مؤقت يكون: المؤقت الفساد -4

 .غيرها

 :األقسام حيث من -ب 
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 يعد ال قد فسادا المجتمع هذا في يعد فالذي ،آخر إلى مجتمع من ويتباين: االجتماعي الفساد 1-
 وتفشي ،العمل وحب الوظيفية معاني انعدام االجتماعي الفساد أمثلة ومن آخر مجتمع في كذلك

 .المجتمع ألفراد واألدوار العالقات واحترام األخالق وانعدام ،الالمباالة

 مظاهره ومن الدينية أو األخالقية بالجوانب يرتبط وهو(: واألدبي المادي) األخالقي الفساد 2-
 الجانب في والتحايل األمانة وخيانة ،والثقافي الفكري العمل في المعنوي واالختالس التزوير

 .والتعليمي التربوي

 بأداء القيام عن والتخلي والمسئولين للعاملين سلوكية انحرافات وهو: اإلداري الفساد 3-
 الشخصية المصالح تحقيق ،العمل مواعيد احترام عدم ،المحسوبية مثل كليا أو جزئيا واجباتهم

 القانون تطبيق في واالزدواج والحقوقي القانوني الفساد مظاهره ومن ،العام الصالح حساب على
 .القانون فوق فئات وجود وبالتالي

 يؤدي الذي العامة الحريات في ونقص السياسي االستقرار عدم في يتمثل: السياسي الفساد 4-
 سبيل في لنفوذها الفئة هذه استغالل بسبب آمنة غير أيدي في القرار اتخاذ سلطة تمركز إلى

 .الشخصية مصالحها تحقيق

 األسلحة وشراء ،المشبوهة للمشاريع ودولية محلية صفقات إبرام ويشمل: االقتصادي الفساد 5- 
 وصفقات وجمركية ضريبية وتهريبات ،األموال تبييض ،مخدرات ،المنظمة الجريمة وانتشار

 .أهدافها عن خارجة إنسانية مساعدات

 .والربا السرقة مظاهره ومن الخاصة أو العامة األموال استباحة وهو: المالي الفساد 6-

 :الفساد أنواع قسم من هناك أن كما - ج

 .والتنفيذية والقضائية التشريعية بالسلطات المرتبطة الحكم لمنظومة وفقا الفساد 1-
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 واالقتصادي واإلداري السياسي الفساد ومنها ،النوعية واألنشطة للمجاالت وفقا الفساد 2-
 .واألمني

 والفني والرياضي واالجتماعي الصحي الفساد ومنها ،الخدمة لقطاعات وفقا الفساد 3-
 .واإلعالمي

 .وللعقارات العام للمال الموجه الفساد ومنها ،وأدواته لمداخله وفقا الفساد 4-

 .العامة والمرافق

 .الدولي أو المحلي الفساد منه و الجغرافي لنظامه وفقا الفساد 5-

 ثالثا : خصائص الفساد

 بالمنفعة مرتبطة خاطئة ممارسات عن الناتجة الوظيفية للواجبات وانتهاك خرق يشكل الفساد 1-
 .العامة المصلحة حساب على الشخصية

 وبممارسات مشروعة غير وبأساليب والخديعة التحايل على وينطوي بالسرية الفساد يتصف 2-
 عادي شيء ويصبح استفحاله حالة في علنية ظاهرة الفساد يصبح وقد ،أخالقية وغير قانونية غير
 .مستهجن غير

 ،أفراد طرف من أكبر اشتراك يتم حيث ،شخص من أكثر الفاسد السلوك في يشترك ما عادة 3-
 .المتبادلة والمصلحة المتبادل بالعمل االلتزام ويتضمن دول ،مؤسسات

 .به يقوم الذي النشاط عن بالتمويه الفاسد يقوم 4-

 .الوقت استغالل وسوء العمل عن والتغيب المعامالت تأخير مثل التخلف بمظاهر يرتبط 5-
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 أجهزة أعضاء باقي على الضاغطة القوة يعزز مما الفاسدين نفوذ بازدياد وتتم انتشاره سرعة 6-
 المفتوحة واألسواق العولمة تحديات ظل في للقارات عابرة عالمية سمة هي انتشاره حيث اإلدارة

 .المعرفي واالنفجار

 04محاضرة رقم : 

 مظاهر الفساد اإلداري و المالي : لمحاضرةا عنوان

 ميكن حصر مظاهر الفساد اإلداري و املايل يف النقاط التالية :

 يعطيه ما وهي ،اإلداري المجال في خاصة وشيوعا انتشارا الفساد أشكال أكثر وهي: الرشوة 1-
 ما وإذا ،أكثر أو طرفين وجود وتتطلب ،يريد ما لحمله قاضي ،موظف السلطة لصاحب الشخص
 مباشر بشكل المواطن من يطلبها بل يعطيها أن الموظف ينتظر ال فقد المجتمع في استشرت
 .. هدية أو إكرامية كعناوين

 الدولة بأموال الموظف تصرف وهي ،اإلداري الفساد مظاهر أبرز من يعد: والسرقة االختالس 2-
 من خصوصا قانونية أو إدارية مسائلة أو رادع دون وظيفته مستغال له مملوكة أنها على وحيازته
 .الذهنية لهذه فردية حالة الفساد يصبح حيث النفوذ أصحاب

 واألقارب للمعارف الخدمات من واالستفادة المعامالت في األولوية هو: والمحاباة التحيز 3-
 .الحكومية الوظائف في خصوصا القانون حساب على

 على اآلخر الطرف إرغام على قادر الفاسد الشخص ألن الفساد أشكال أخطر يعد: االبتزاز 4-
 .طوعية باعتبارها الرشوة عكس وهو ،اآلخر خدمات نظير مالي بمكسب إرضائه

 تزوير)  معنوية جريمة أو(  تجارية أو مالية) مادية جريمة هو: والخداع التزوير 5-
 ...والوثائق والوقائع بالمعلومات والتالعب بالتحريف ويتميز...( االنتخابات
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 :وهي للفساد األخرى األساليب بعض باختصار ذكر يمكننا األشكال هذه إلى باإلضافة 

 .الحكومية السلطة استعمال إساءة 6-

 .النفوذ واستغالل المحسوبية الواسطة  7-

 مادية قيمة أقل تأخذ الهدايا قبول 8-

 القرار أصحاب قبل من التصرف الفئوي التميز 9-

 .بالروتين التمسك 10-

 .المواطنين مصالح تعطيل 11

 .اآلخرين فرص وأدوار حقوق سرقة 12-

 ....العمل في األمانة وخيانة الرقابة بعمليات االستهانة 13-

 زد على ذلك :

عدم احرتام اوقات و مواعيد العمل يف احلضور و االنصراف ، أو متضية الوقت يف اهلاتف و  -14
 عن آداء العمل و الرتاخي و التكاسل و عدم حتمل املسؤولية .االمتناع 

 إفشاء أسرار العمل ...-15

 05محاضرة رقم : 

 و آثاره أسباب الفساد اإلداري و المالي  : لمحاضرةا عنوان

 أسباب انتشار الفساد يف النقاط التالية :ميكن حصر 

 :االجتماعية األسباب أوال :
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 على القادرة المؤهلة البشرية الموارد توفر عدم إلى أدى الذي التعليمي المستوى انخفاض 1- 
 بالحقوق المعرفة وعدم التصرف سوء في يؤثر والذي ،المتقدمة التكنولوجيا من االستفادة

 .والمسئوليات

 االلتزامات أو األسرية الوالءات ثقافة ونشر السائدة الموروثة والتقاليد باألعراف التمسك 2-
 التي المسئول أو للموظف العامة الواجبات اتجاه من تحد التي والحماية الدعم عالقات أو القبلية

 .االجتماعي للفساد مرنة أرض تعد

 والعالقات التجاوزات كثرة إلى يؤدي مركزه كان مهما للموظف القانون احترام عدم 3-
 ضعف على ينعكس والذي المجتمع قيم من تحد التي أخالقية الغير الممارسات وزيادة المشبوهة

 .الوظيفية الدولة مفهوم

 .الديني الوازع قلة 4-

 .المجتمع في األفراد بين الحرية ونقص الوعي قلة 5-

 .والرفاق األسرة وتأثير الفرد على العائلي والعبء المادية الحاجة 6-

 :اإلدارية األسباب ثانيا :

 الجهاز في المعامالت تستغرقها التي الزمنية الفترة وطول اإلدارية واإلجراءات القيود كثرة 1-
 الدولة في اإلداري

 .اإلداريين تغييرات بعض تفرضها التي اإلدارية اإلجراءات و المعامالت بعض غموض 2-

 .شخصية وعالقات فردية معايير وفق طويلة زمنية لفترة للدولة القيادية المناصب شغل 3-

 الرقابة أو الداخلية الرقابة في دورها ضعف مقابل اإلداري والتفتيش الرقابة أجهزة تعدد 4-
 .األخطاء وتصحيح االنحراف الكتشاف الوقائية
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 القيادة الشخصية انتشار مع ،اإلداري الهرم قمة في الواسعة والصالحيات السلطات تمركز 5-
 .االستبدادية الفردية

 .خارجه ومن للدولة اإلداري الجهاز داخل النفوذ ألصحاب عمالء إلى الموظفين صغار تحول 6-

 :االقتصادية األسباب ثالثا : 

 تتسبب طفيلية اجتماعية شرائح بعض تفرضه التي والسياسية االقتصادية العوامل بين التداخل 1- 
 .الكثرة لدى البؤس وتولد القلة بين الثروة تكديس في

 .المواطنين بين والمساواة الطبقية التعددية وتكريس الثروة توزيع إعادة في الدولة دور قصور 2-

 .االجتماعية القوى ميزان اختالل في يساهم الذي االقتصادي الفساد نشر 3-

 .بأنواعها البطالة معدالت ارتفاع 4-

 .الخاصة المصلحة لتحقيق المسئولين من قلة بيد االقتصادي القرار اتخاذ مراكز احتكار 5-

 .والمعنوية المادية الدولة موارد استخدام في والموضوعية الشفافية غياب6-

 :السياسية األسباب رابعا : 

 والنزيهة الحرة واالنتخابات السياسي التنافس مناخ ونقص الراشد السياسي الحكم توفر عدم 1-
 .الحكم أجهزة ديمقراطية وانعدام

 المشاركة من والحد الفردية الحريات وتعطيل المدني المجتمع مؤسسات عمل آليات تقييد 2-
 العام للرأي الفعالة

 أحكام تطبيق من الحد إلى يؤدي( القضائية ،التنفيذية ،التشريعية) الدولة سلطات فصل عدم 3-
 .الفساد مرتكبي محاسبة في والتحقيق والنظام القوانين
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 أعمال على الشعبية والمسائلة الرقابة تمارس التي اإلعالمية السلطة غياب أحيان أو ضعف 4-
 إطار في العام الرأي وتعبئ المقترحات وتطرح ،والخاص العام اإلداري الجهاز أفراد وتصرفات

 .نزيه حيادي

 06محاضرة رقم : 

 سبل محاربة الفساد : لمحاضرةا عنوان

 :ةيولدال اتيئاله أوال : 

 هارقمو 1993 عام يجنا بيتر قيوقحال هاسسأ ةوميكح يرغ ةيئه هي: ةيولدال ةيفافشال ةمنظم-1
 ارنتشا حيث من ولدال بترتيب ةصاخال اولجدوال اتئياحصواإل اتسرادال اددإع لهامع ،ينلبر
 ،ةراهظال نع ةنياميد اتسدرا اددوإع ،ادسالف ةحكافبم علقةمتال يرقارتال نشرو ،هايف ادسالف
 في حيث( ادسالف ابيغ( 0(  طقن 10 الى 0 من رجيتد ادسللف اصخ مؤشر ةمنظمال تعلجو

 من 99 ةرتبال اميعال تلحتوا مؤشرال اذه ىمستو على ةطقن 3.2 ئراجزال تلسج 2008 عام
 حيث 105 ةرتبال تلحتوا ةطقن 3.4 ئراجزال تلسج 2012 عام وفي ،دولة 180 بين
 .برغمال نع لفةمتخو انبنل نع ةدمقمت نتاكو 2008 عام عم ةنقارم تعجاتر

 ةيفاقتا في اساسأ ادسالف ةحكافمل ةمتحدال مماأل ةمنظم دوهج تلتمث: ةمتحدال مماأل ةمنظم 2-
 1996 عام هحتكافمو ادسالف هةجامول صيناخ يناررق ارصدإ تم حيث ادسالف ةحكافم

 ولدال ضعبل ةمديونيال كلةيه اللخ من ادسالف ةحكافم في بنكال دوهج تلتمث: وليدال بنكال 3-
 .اديتصاالق ادسالف من يلقلتال اليتالبو

 في اساسأ لهامع يتمثلو ةربيالع دول عةماج نع تقنبثا: ادسالف ةحكافمل ةربيالع ةمنظمال 4-
 نشر من حدلل ةيولدال اتمؤتمرال عقادنا في دهاوهج تلتمث حيث ةربيالع ولدال في ادسالف ةبارمح

 . 2004 عام ةيرندكساإل مؤتمر مثل ادسالف ةراهبظ علقةمتال يرقارتال
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 :ليي ام نذكر كلكذ ادسالف ةحكافم اتيئه منو 

 .ادسالف ضد نيناملبرلل ةميالعال ةمنظمال*

 .ةيادتصاالق ةتنميوال عاونتال ةمنظم*

 .ادسالف لحو ةيكمرياأل ولدال ةمنظم*

 ادتحاال اتيفاقتاك ةراهظال ةحكافمل ةيولدال اتدعاهموال اتيفاقتاال ضعب دوهج الى افةضاإلب
 ةيفاقتاال اكذو ،ادسالف ةحكافمل ةيمياإلقل قيرياإلف ادتحاال اتدعاهمو ،ادسالف ةحكافمل يباألور

 .ادسالف لحو ةيولدال ةمدنيال

 :ةيلمحال اتيئاله :ثانيا 

 ادسالف من ةيقاوال ننوقا من 08 اببال في اءج: ئراجزال في ادسالف ةحكافمل ةوطنيال ةيئاله 1- 
 ادةمل في هيعل صمنصوال ةيئلله ييمقتوال ةظقيال سلمج اءضوأع ةيئاله ئيسر تنصيب نع هحتكافمو
 ،هحتكافمو ادسالف ةيقاولل ةوطنيال ةيئاله يلكتشل دمحدال 413/06 مرق يسارئال ممرسوال من 5
 .ئراجزال في ادسالف ةحكافبم مرتبطال لهامع سير اتيفكيو هاتنظيمو

 2010 أوث 26في رخمؤال 05/10 مرق مراآل في اءج: ادسالف عملق يمركزال انديوال 2-
 ةحكافمل يناث هازج اءنشإ هحتكافمو ادسالف من ةبقارالب قعلمتال 01/06 مرق ننوللقا متمموال
 سير ةيفكيو هتنظيم تم حيث ،ادسالف عملق يمركزال انديوال ةتسمي تحت ةيئاله نباج الى ادسالف
 .هازجال اذه اءضأع على العقاب ديشد مل هنأ إال لهمع

 في ةسبامحال على ملعت ةومكحال ةسارئل عةبات ةمختص ةيئه وهي: ةسبامحلل يوطنال انديوال 3-
 .ولةدال اتمؤسسل ينونوالقا اإلداري نباجال
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 ةشرطال اتحيالص ضعب ارسيم من ملع قامم نوموقيو: ةئياضالق ةضبطيال انووأع اطضب 4-
 .ضبطال ةنامأ وفموظو

 :ادسالف ةجعالم في قطرال مأه ثالثا :

 ةيفافش في نيناووالق عاتتشريوال ةنظماأل سنو ،ادسللف ادةمضال اتتيجياستراال تطبيق 1-
 .ولةدال اتمؤسسل حئاووالل اتتنظيملل ينالفمخال حق في ةمارصال اءاتجزال تطبيق في حضووو

 صلف قاللستا انضمو ،ةتيامؤسس ةنظمأ اءسوإر ةنظماأل ضعبل يساسيال الحصاإل ورةضر 2-
 .اتطلسال

 اتياعتدو ادسالف ةراهظ طرامخ من تحسيسوال ةيعتولل اتمؤتمرو واتندو دورات دعق 3-
 .عمجتمال ادرأف على هاثيرأت

 ةمذ مهديل ذينال ينفموظلل ةناماأل على فاظحال يلفعتو ،ينفموظلل ةيشيعمال وفظرال تحسين 4-
 .كبنوال فيموظ مثل ةيالم


