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 :مقدمة 
ن يتسلل الى مجتمعاتنا ويتمكن منها ؟ ويتحول قوة مدمرة للموارد البشرية منها والمادية ، لقد هل استطاع الفساد أ

 . تسلل الى كل مكان متخفيا في صور متعددة ومختلفة
ال يمثل الفساد بأنواعه واشكاله المختلفة مجرد ظاهرة غير مرغوبة فقط ، ولكنه سلوك شاذ خطير يؤدي الى إنهيار 

ثل الفساد االداريرالمدخل الرئيسي لكل أنواع الفساد األخرى ، في المال واالقتصاد والتعليم والسياسة ويم. المجتمعات 
 .واالعالم والثقافة وفي كل االنشطة الحياتية االخرى

إن ظاهرة الفساد كانت وما زالت من المشكالت والصعوبات الرئيسية التي تعترض برامج وخطط التنمية في 
وليس معنى ذلك أن الفساد ظاهرة تقتصر على المجتمعات النامية ولكنه يعيش . ة بصفة خاصة المجتمعات النامي

في كل المجتمعات ، ولكن نظرا لضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية في الدول النامية تكون 
 . الظاهرة أكثر حدة

ة الفساد ، حيث إنهم غالبا ما يستسلمون لألمر الواقع ويتحمل الفقراء ومحدودي الدخل الجانب االكبر في سداد فاتور 
  بل ويسعون بأنفسهم الى من يلبي لهم إحتياجاتهم المشروعة والغير مشروعة

مكلما ساء توزيع الدخل في االقتصاد كلما تفشى الفساد . ويبدون أستعدادهم لسداد الثمن المطلوب أو المتفق عليه 
 .مجتمع مثا الرشوة والمحسوبية والتزوير واالختالسأفقيا ورأسيا وزادت أنشطته في ال

( الخاصة والعامة)عات المجتمع المختلفةفي الدولة ال يمكن محاربة الفساد بنجاح إذا لم تتوحد إرادة الجميع في قطا
المحيطة باإلضافة الى االفراد ، والتوجه نحو إتخاذ إجراءات وقائية وعالجيه تشمل طرفي الفساد باإلضافة الى البيئة 

 . بهما
   :في نهاية الدورة التدريبية سيكون المتدرب قادر على

كسابهم المهارات التي تمكنهم من المراجعة وتعزيز النزاهة في  تطبيق قواعد:تزويد المشاركين بالخبرات والمعارف ، وا 
 :العمل ومكافحة الفساد المالي واإلداري بكفاءة وفاعلية  من خالل 

 .المفهوم، األسباب،األنواع،الصيغ: لمختلفة للفساد اإللمام بالجوانب ا .1
تقاأوجه وممارسات الفساد اإلداري، و  إكتشاف .2  ن أساليب مكافحته بكفاءة وفعاليةا 
 .تشخيص الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة .3
 وضع خطة فاعلة لزيادة الوعي بين العاملين ضمن الفساد والتحذير من عواقبه .4
 .ين الخاصة بالفساد لجعلها أكثر فاعليةمراجعة التشريعات والقوان .5
 .التعامل مع حاالت الفساد وفقًا للوائح والتعليمات والتشريعات .6
 ق القيم األخالقية في المنظمة بكفاءة وفاعليةيطبت .7
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 :مفهوم الفساد 
وانحطاط مسـتوى  تدني: يعرف لغويا بأنه الخراب والتلف واالنحـالل والـتعفن، وتعريـف وتعريـف الفسـاد فـي اإلدارة هو

والتسيب فيها واإلغفـال ساءة استعمال الوظيفة ٕ  اإلدارة وأخـر هـو اسـتغالل موقـع معـين ألغـراض شخصـية ومنفعـة 
عنهـا شخصية على حساب المنفعة العامة ،  والتلكؤ واإلهمال في تأديتها للكسب الخاص وتقديم المنفعة الخاصـة 

وقـد  . الفرد للسلطة الموكلة إليه إلغراض الربح الخاص والمنفعة غير المشروعةعلـى العامـة وهـو سـوء استخدام 
الفســاد هــو ســوء اســتخدام النفــوذ العــام )تعريـف موسـوعة العلــوم االجتماعيـة  : وردت تعريفات عـدة للفساد نوجز منها

انون والنظــام العــام وعــدم االلتــزام بهمــا مــن اجــل تحقيــق هــو خــروج عــن القــ)وعرفتـه كـذلك  ( لتحقيــق أربــاح خاصة
إساءة )أما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهـو  . (مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة

قــة األيــدي الطويلـة عال)بأنـه  (IMF) وعرفـه صـندوق النقـد الـدولي( استخدام السلطة العامة لتحقيق كسـب خـاص
 المعتمــدة التــي تهــدف إلــى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات عالقة بين األفراد

 تعريف الفساد اإلداري
تمعات القاتلة للدول، والمحطمة لكيانها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، راض المجالفساد اإلداري أخطر أمإن 

ديم الخدمات وتتعقد اإلجراءات وتنعدم العدالـة والشـفافية ، أثره سلبا على حياة المواطن ، حيث يتدنى مسـتوى تقويعود 
من هذا المنطلق اعتبر أن الفساد  . وتهمـل القـدرات واإلبـداعات ويشـل حراكهـا بحيث تصاب باإلحباط والوهن والفشل

ك بـالمجتمع إن لـم يقتلـه يشـله ، فيجعلـه فـي دوامـة مـن الفوضـى اإلداريـة اإلداري سرطانا قاتال من أخطر األنـواع يفتـ
ومـن الالسـتقرار وعـدم الثبـات ويمنعـه مـن التقـدم والرقـي والتطـور ، بـل قـد يقـوده وينحـرف بـه نحـو اتجـاه آخـر يأخـذه 

تعيش وتعتاش دون موارد أو من مـورد واحـد كـالنفط إلـى الهاويـة والـدمار خصوصًا في المجتمعات غير المنتجة التي 
 . هذه المجتمعات مهددة في عمقها إذا ما تدنى مستوى اإلدارة فيها ووصل إلى درجة الفساد

والفسـاد والتسـيب لـيس بالضـرورة أن يكـون مقصـودًا أو مـدبرًا ، فهنالـك مـا يـأتي عـن غيـر قصـد نتيجة عدم الدراية أو 
فالفسـاد المقصـود فـي اإلدارة هـو الفسـاد المخطـط والمـدبر لـه سـلفا عـن معرفـة ودرايـة  . أو اإللمام بالشيءاإلدراك 
لخ ٕ  كالسـرقة  أمـا الفسـاد غيـر المقصـود  . صدار القرارات الزائفة واالختالس والرشوة والتالعب باألرقام والحسابات وا 

سـؤول عـديم الكفـاءة ال يـتقن عملــه وال يفهمــه غيــر مؤهــل وغيــر قــدير ، أو ال ، فينـتج عـن موظـف مسـؤول أو غيـر م
يحســن القيــادة وتــولي المهــام يســتفرد بــالرأي فتصـدر عنـه ودون سـوء قصـد أحيانـا قـرارات خاطئـة تسـيء للدولـة 

وقـد أشـارت تقـارير عـن  . تعدد وتتنوع مضارها ومفاسدهاومؤسسـاتها وللمجتمـع بكافـة أطيافه ، وتعود بآثار سلبية ت
مليـار دوالر سـنويًا بسـبب الفسـاد ، وان الفسـاد  (444) منظمـة الشـفافية الدوليـة إلـى أن العـالم يخسـر مـا ال يقـل عـن
إن غالبية الدول  . راسة وتحليل؟ فاألمر يحتاج إلى د..يتفشـى بصـورة اكبـر فـي الـدول المنتجـة للـنفط ونتساءل لماذا 

جــراء ســوء اإلدارة وتـدنيها و مــا  هالعربية بل لعلها جميعا من جملة هذه الدول ، ولكنها ال يحتسب فيها مـا تخسـر 
ت العلميـة فـي يعمهــا مــن فســاد فســوء اإلدارة أفقــدها كثيــرًا مــن المــال العــام بسـبب عـدم اعتمـاد المعـايير واالشـتراطا

ية التحتية للدولـة عامـة فاألرقـام ال العام فيها وفي المرافق والبنـم سـوء إدارتها واإلهمثالتخطـيط لمشـاريع التنميـة ومـن 
ألنفسهم ـوال والتالعـب فيهـا ونهبهـا لإلنجاز والصيانة والتجهيز كبيـرة ولكـن سـوء اسـتثمار هـذه األمالماليـة المرصـودة 

از وسـوء الصـيانة وضـخامة واسـتفهام لسوء اإلنج لاؤ م صـيانته محـل تسـطط لـه وصيانة مـا زعاز مـا خل إنججع
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رى ذلـك فلنقارن أنفسنا بـدول أخ ة مخلصـة وطنيـة لكـان األمـر غيـررفت والتـي لـو كانـت بأيـد أمينالمبـالغ التـي صـ
 .اعنتقـدمت 
االنحدار في السلوك اإلنساني اهيم و التسيب واإلهمال والالمباالة والمغالطـة فــي المفـاد في اإلدارة يأتي نتيجة فالفس

نجم عـن ذلـك نشـوء ازع الديني ، فتحدث عملية فوضوية تقـود إلـى التوجهُ عمل بهـا وخطط تسـتهدف ، فيو وغياب ال
 . س مناسبة لوالدة المرض الذي هو الفسادهدى ، دون ضوابط تحكم وأسعلى غير 

 مظاهر الفساد اإلداري
ويتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات االدارية والوظيفية او التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف المكلف 
بخدمة عامة اثناء تأدية المهام في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي الترقى 

وير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة لالستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع لالصالح وسد الفراغ لتط
 :تتلخص مايلي، الفساد االداري في الدول الناميةوهنا تتمثل مظاهر "،القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار 

  عدم احترام اوقات العمل او التراخي او التكامل -1
 وافشاء اسرار الوظيفة عدم تحمل المسؤولية -2
كما تتمثل مظاهر الفساد االداري باضطرار المواطنين الى اتباع اساليب ملتوية النجاز اعمالهم بسبب عجز  -3

 او تقصير الجهاز االداري عن االنجاز
  تضخم الدوائر والمؤسسات الحكومية الذي يرافقه اختيار قيادات ادارية غير مؤهلة -4
وانين واالنظمة والتشريعات وتغلغل العناصر المتمرسة في الفساد االداري الى قصور وتراكم الثغرات في الق -5

مستويات االدارية العليا وفي ظل هذه االوضاع يضطر المواطنون عادة الى تقديم الرشاوى للموظفين حيث 
حصول على يتمتع موظفو الحكومة في ذات الوقت وخاصة في مراكز المسؤولية االدارية العليا بمزايا القوة وال

 (.وغيرها...، هدايا، مكافآت، سيارات، دور سكن)قانوني   امتيازات شخصية في الدولة بشكل
 .قلة كفاءة الموظفين وهبوط مستوى االداء -6
 .الغش وخيانة االمانة -7
 .عا في الحصول على خدمات متبادلةمجاملة المسؤولين لبعضهم بعضا طم -8
 .تصفية الحسابات الشخصية مع الموظفين -9

 .مشروعات ال حاجة لها تنفيذ -14
 .تأخير العمل في المشروعات  -11
 .شراء مواد واجهزة ال حاجة لها  -12
 .ستخدام الجائر للممتلكات العامةاال -13
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 الفساد المالي واالقتصادي
ي الجانب المالي يتمثل الفساد في مجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واالحكام المالية التي تساهم في تنظيم ف

عمل االداري والمالي للحكومة ومؤسساتها ومخالفتها تعليمات اجهزة الرقابة المالية ويمكن مالحظة اثار هذا سير ال
في  favoritismالجانب في الرشاوي واالختالس والتهرب الضريبي وتخصيص االراضي والمحاباة والمحسوبية 

 .التعيينات الوظيفية 
قتصادية المرتجلة وسوء توزيع الثروات والموارد والدخول او تحميل اما الجانب االقتصادي فيتمثل بالسياسات اال

ويتضح ذلك .االدارة الحكومية باعباء كبيرة وتخصيص اموال طائلة للقيام بهذه المهام دون متابعة ورقابة ومساءلة 
عات التنمية البلدان العربية التي تعاني من عدم تحقيق مشرو   جليا من خالل دراسات التنمية البشرية في اغلب

وان هذه النسبة ذاتها تستأثر %  5اال نسبة التزيد عن "للعدالة االجتماعية او الرفاهية االقتصادية المتوخاة منها 
يمثلون فئات الدخل %  35داخل معظم المجتمعات العربية بمعظم الثروات والنفوذ االقتصادي والسياسي وان هناك 

ائح الدنيا والوسطى والعليا في اطار الطبقة الوسطى ويعانون بنسب مختلفة من المحدود وهؤالء يتأرجحون ما بين الشر 
وبمنطق علماء االقتصاد " . اغلبهم تحت خط الفقر%  64قصور في تلبية جميع احتياجاتهم الحياتية وان هناك 

فعندما " . مة وعائد الفسادان الفساد اصبح ميدانا للقيمة من خالل الموازنة بين تكلفة ممارسة الفساد وقي" يمكن القول 
تكون العقوبات والغرامات اقل مما يجب يرتفع عائد الفساد والعكس صحيح وعليه يمكن اضافة العناصر السلبية االتية 

 .كتكلفة للفساد اقتصادية
ارتفاع حجم التهرب الضريبي بفضل ممارسات الفساد يؤدي الى زيادة عجز الموازنة وضعف مستوى االنفاق  -أ 

 .حيث يقلل الفساد من االيرادات العامة ويزيد من النفقات العامة العام ب
 .ارتفاع تكلفة الخدمات نتيجة التكاليف االضافية الناجمة عن ممارسات الفساد -ب 
 .ارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي نتيجة العموالت التي تزيد من التكاليف الحقيقية للمشاريع الكبيرة -ج 
فق العامة وكفاءتها ومن جودة السلع والخدمات المقدمة ويالحظ ذلك خصوصًا من يقلل الفساد من نوعية المرا -د 

 .خالل ارساء المناقصات على الموردين االقل كفاءة حيث غالبًا ما يخفي ذلك حاالت متعددة من الفساد
س تشويه سوق العمل اذا ما تمت اجراءات التوظيف والتعيين في الحكومة ومؤسسات القطاع العام على اسا -ه 

المحسوبية او الرشوة وبالتالي ستؤدي الى تخفيض نوعية االدارة وكثرة القرارات الخاطئة مما يؤدي بدوره الى 
 .انخفاض مستوى االداء 

المساهمة في الفقر وعدم توزيع الدخول بشكل عادل فالفساد اذا ما شاع في المجتمع فانه سيؤدي الى تقليص  -و 
في الحصول على نصيبهم الموضوعي من ( غير المدعومين)فرص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود 

 .الوظائف ومن فرص الترفيع والتدريج الوظيفي 
الفساد يخفض مستويات النمو النه يؤثر سلبًا على المشاريع الصغيرة الن تحمل تكاليف الفساد المرتفعة  -ز 

فالمشاريع الصغيرة تملك بوجه    "اشد بالنسبة للمشاريع الصغيرة منه على الشركات الكبرى( الوقت والمال)
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عام سلطات اقل لتجنب الفساد وهي تميل الى العمل في بيئات عالية التنافسية وبالتالي فهي التسطيع تحميل 
مستهلكين تكاليف الفساد وهكذا تواجه المشاريع الصغيرة في البيئات الفاسدة ظروفًا أصعب للبقاء وهذا يقلل 

ريع الصغيرة هي محرك النمو خصوصًا في معظم اقتصاديات البلدان معدل النمو االقتصادي الن المشا
 .النامية 

 الفساد اإلجتماعي 
حتى ان علماء االجتماع ، الفساد هو وصف مشين للسلوك غير السليم الناتج عن تفسخ منظومة القيم االجتماعية 

ك االجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة مفهوم الفساد بانه عالقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلو " يحددون 
مرجعها يعود الى عدم استقامة ذاتية الشخص الذي يمارسه وبالتالي (. الكويت،مركز اضواء للبحوث")وممارسة الفساد

ان الفساد هو سلوك ذاتي . فهو انتهاك لقيم المجتمع وهو قائم على تغليب المنفعة الشخصية على المنفعة العامة 
على االخرين وتتم ممارسته من قبل فرد او مجموعة افراد فالموظف الحكومي ممنوحة له سلطات سيء ينعكس 

وصالحيات بموجب القانون ويمكن ان يمارس الفساد اذا ما استغل الوظيفة العامة استغالاًل سيئًا اذا ما استجاب هذا 
واالقليمية بحيث تتحول الوظيفة العامة من وسيلة  الموظف للعادات والتقاليد واالنتماءات العشائرية والطائفية واالسرية

إلدارة الشأن العام إلفراد المجتمع ومن أداة للخدمة العامة ومن كونها تكليفًا قانونيًا وأمانة وطنية مقدسة تتحول الى 
 .سلعة يتم المتاجرة بها بيعًا وشراء بممارسة الفساد

ى االحباط وانتشار الالمباالة والسلبية بين افراد المجتمع وبروز خلخلة القيم االخالقية وال" ان الفساد يؤدي الى 
، وكذلك يؤدي الى عدم " كرد فعل النهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص   التعصب والتطرف في االراء وشيوع الجريمة

االهتمام بالحق العام المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير اداء الواجب الوظيفي وتراجع 
 .والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي الى االحتقان االجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر 

فالفساد يشوه البنى االجتماعية والنسيج االجتماعي من خالل صعود االقلية على حساب االكثرية وسوء توزيع الدخول 
الذي يؤدي الى حدوث تحوالت سريعة ومفاجئة في التركيبة االجتماعية االمر الذي يكرس  غير متكافئ االمر  بشكل

التفاوت االجتماعي وتراجع العدالة االجتماعية نتيجة لتركيز الثروات والسلطات وتدني المستوى المعاشي ألغلبية افراد 
 .قوة فاعلة في المجتمع المجتمع االمر الذي يدفع البعض منهم الرتكاب الجرائم وبالتالي تعطيل 

ان اخطر ما ينتج عن الفساد بهذا الصدد هو الخلل الذي يصيب اخالقيات العمل والقيم االجتماعية وغالبا ما يغير 
الفساد سلوك الفرد ويجعله يتعامل مع االخرين بمادية وتغليب المصلحة الذاتية من دون مراعاة للقيم االجتماعية التي 

يمكن ان نحدد العوامل االساسية وراء انتشار ،ختاما ومن خالل ما عرضه البحث . العامة تدعو الى علو المصلحة
- :الفساد االداري

عوامل داخلية في مفاهيم المجتمع وتتمثل بتفشي ظاهرة الوساطة والعالقات الشخصية في الحصول على الخدمة  -أ 
 .العامة

 .لالدارة دور كبير في تفشي الفساد اإلداريحيث اثبتت الدراسات ان  عوامل مرتبطة بالقيادة واالدارة -ب 
 .عوامل مرتبطة باألخالق وتتمثل بعدم غرس االخالق والتعاليم الدينية داخل النفوس -ج 
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خلل في نظام المنظمة حيث اي خلل او تعقيد داخل النظام يؤدي الى تشجيع الموظفين على استغالل الضعف  -د 
 .في النظام

 .ل مرؤوسيهم في اطار التدريب والحوافز التي تؤدي الى االهمال والتقصيرشعور الموظفين بغياب العدالة من قب -ه 
 .غياب نظام متكامل داخل المنظمة بما يكفل انجاز العمل وخدمة المراجعين -و 
 حصر نظام االمتيازات على فئات معينة دون سواها -ز 

 أشكال الفساد اإلداري
 : اشكال الفساد االداري هي كاالتي تعددت
 : الرشوة -1

طلب الموظف او المكلف بخدمة عامة لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة  هينون العقوبات الرشوة عرف قا
او وعدا بشيء الداء عمل او االمتناع عن اداء عمل او االخالل بواجباته الوظيفية وهي من ابرز اشكال الفساد 

ون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ حصول الشخص على منفعة تكهي ان الرشوة . االداري واكثرها انتشارًا 
عتبر الرشاوى المدفوعة طريقة للقفز على القوانين غير الفعالة أو ت. إعمال خالف التشريع أو أصول المهنة 

 . مصدرا لعدم الفعالية ذاتها 

كات ان الرشاوى التي تكسب عقودًا عامة بالنسبة لمقدم عطاء غير كفوء سوف يحفز عدم الكفاءة وقد يحبط شر 
 . ذات كفاءة من الدخول الى اقتصاديات البلد

 :المحاباة والمحسوبية -2

يقصد بالمحاباة تفضيل جهة على اخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة ، اما المحسوبية فهي 
كونوا تنفيذ عمل مخالف للقانون لصالح فرد او جهة ينتمي اليها الشخص كحزب ، او عائلة ، او منطقة دون ان ي

المحاباة والمحسوبية السبب الرئيس في أشغال المناصب العليا بعناصر غير كفوءة  و تعتبر مستحقين له 
 . فأحدثت انعكاسًا خطيرًا على المجتمع حال دون تولية اإلصالح 

  السرقات واالختالسات -3

ء بغير حق على مال او السرقة هي اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدًا اما االختالس فهو االستيال
 .متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او الحدى مؤسساتها او هيئاتها 

 : االبتزاز -4

ويعرفبانه الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص 
ض الموظفين ، وخاصة اولئك العاملين في ونقول بأن االبتزاز هو سلوك اخر يمارسه بع. المتصف بالفساد 

  .االجهزة السيادية واالمنية عن طريق التهديد الرغام الغير على دفع مبالغ او تقديم اشياء او تنازالت خاصة
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  : االحتيال -5

اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متي كان من شان ذلك خداع 
  . تسليم او نقل حيازة مال منقول مملوك له او لغيرهالشخص وحمله على 

  :ستغالل المنصب العامإ -6

استغالل الوظيفة في الحصول على امتيازات خاصة ، او التصرف باالمالك العامة بطريقة غير قانونية او 
الحصول على بعض الصفقات التجارية او على اعفاءات ضريبية ، او منح تراخيص لالشخاص او للشركات 

كما يتم استخدام المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية سياسية أو غيرها مثل تزوير . بشكل غير قانوني 
االنتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو تمويل الحمالت االنتخابية من أموال الدولة، أو التأثير على قرارات 

لمسؤولين أنهم يتحولون مع مرور الوقت إلى ومن المالحظ هنا على هؤالء ا، المحاكم من خالل الرشوة أو االبتزاز
رجال أعمال أو شركاء في تجارة ما إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، فنجدهم يصرفون جل اهتمامهم في 
 .البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة

فها بأنها التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون االلتزام بأصول الواسطة الى صور الفساد االداري ويعر  وتعتبر
العمل والكفاءة الالزمة مثل تعيين شخص في منصب معين السباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم كونه 

 .وهي منتشرة كثيرا في العالم العربي، غير كفؤ
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 أسباب الفساد اإلداري
مكن مالحظتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، على أن هذا ال يعني أن الفساد للفساد أسباب وانعكاسات عديدة ي

ولكن ألغراض البحث العلمي وألهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع  ،مقتصر على وجود هذه العوامل الثالث 
 .يمكن رصد هذه األسباب

ساد، يمكن القول أن عدم وجود نظام سياسي فيما يتعلق بالجوانب واألسباب السياسية المالزمة لظاهرة الف .1
. فّعال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل أنسب تعد احد االسباب الرئيسية السباب الفساد 

وهناك عامل آخر تتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن تسهم في تفشي 
أن شيوع حالة االستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم  ظاهرة الفساد اإلداري والمالي ذلك

وكذلك عدم استقاللية القضاء وهو أمر مرتبط أيضًا بمبدأ الفصل بين ، بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة 
( سيالوعي السيا)وهناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي ، السلطات 

وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة . وعدم معرفة اآلليات والنظم اإلدارية التي تتم من خاللها ممارسة السلطة
ان األسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ضمن مؤسسات . والكفاءة إلدارة شؤون الدولة

 . المجتمع المدني وضعف األعالم والرقابة
ا غياب الفعالية االقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات االقتصادية هي عبارة العوامل االقتصادية منه .2

عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزًا واسعًا، وهو ما 
  . سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية االقتصاد الوطني

ستوى الجهل والتخلف والبطالة حيث يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد العوامل االجتماعية كأرتفاع م .3
كما أن ضعف األجور والرواتب تتناسب طرديًا . ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت مالزمة أو ملتزمة بالرشوة

اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية التي تكون من اسباب الفساد وتتمثل في  إن االسباب، مع ازدياد ظاهرة الفساد 
المعقدة البيروقراطية وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها وضمن المنظمة لعدم اعتمادها على 

ان غياب سيادة القانون وضعف الجهاز القضائي وعدم كما و ، الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب اإلدارية 
قيادة السياسية لمكافحة الفساد وعدم اتخاذها قدرته على تنفيذ األحكام وضعف اإلرادة والنية الصادقة لدى ال

إجراءات صارمة، وقائية أو عالجية عقابية بحق عناصر الفساد وضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم 
استقالليتها وضعف دور وسائل اإلعالم ومحدودية الحريات التي تتمتع بها هذه الوسائل في الكشف عن 

، ؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد قضايا الفساد اضافة الى ضعف دور م
وكذلك يرى ان فرص انتشار الفساد تزداد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية ، حيث تشهد هذه البلدان 
ظروًفا خاصة سواء كانت سياسية مثل االنتقال من مرحلة االحتالل إلى مرحلة الدولة أو ظروًفا اقتصادية 

 . لتحول من نظام اقتصادي إلى آخر أو ظروًفا اجتماعية والتي تتأثر بالظروف السياسية بشكل كبيرمثل ا
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 أثار الفساد اإلداري
تخسر الحكومات مبالغ كبيرة من اإليرادات المستحقة عندما تتم  :أثر الفساد اإلداري على اإليرادات الحكومية .1

ج والدخل والواردات في تقويمهم للضرائب المستحقة على رشوة موظفي الدولة حتى يتجاهلوا جزءا من اإلنتا
هذه النشاطات االقتصادية، باإلضافة إلى ذلكتخسر الحكومات كثيرا من مواردها عندما يتم تقديم الدعم إلى 
فئات غير مستحقة ولكنها تتمكن من الحصول عليه برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى، وهذا ما يؤثر بدوره 

 القتصادي للدولةعلى األداء ا
ان األسباب االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد يمكن -: تأثير الفساد على الجوانب االقتصادية .2

لها ان تؤثر اقتصاديًا على المجتمع بعدة جوانب منها انه يساهم في تدني كفاءة االستثمار العام وأضعاف 
بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة لالستثمار  مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك

  .وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها
كذلك يكون للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان 

ات من إمكانات نقل المهارات النامية إلى استقطاب موارد االستثمار األجنبي لما تنطوي عليه هذه االستثمار 
والتكنولوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم 
في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصًة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم 

 .والصحة
حالة توزيع الدخل والثروة، من خالل استغالل أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في ايضَا يرتبط الفساد بتردي 

المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم االستئثار بالجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدمها 
بين هذه النخبة  النظام باإلضافة إلى قدرتهم على تجميع األصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة

 .وبقية أفراد المجتمع
ان التأثيرات االقتصادية للفساد تتسبب ضعف االستثمار الداخلي والخارجي وهروب األموال خارج البلد وما 

اضافة الى ضياع أموال الدولة والتي كان من األجدر ، يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر 
 مواطنيناستثمارها في مشاريع تخدم ال

ان الفساد يؤدي إلى إحالل المصالح ألشخصية بدل المصالح العامة  -: تأثير الفساد على النواحي السياسية .3
ويؤدي الفساد إلى زيادة الصراعات والخالفات في جهاز الدولة بين األحزاب المختلفة في سبيل تحقيق 

وسائل األعالم المختلفة وتكيفها  المصلحة الخاصة على المصلحة العامة اضافة الى تأثيره كذلك على
 .وضمن المتطلبات الخاصة للمفسدين وجعل أجهزة األعالم بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد

يؤدي الفساد اإلداري إلى توسيع الفجوة بين األغنياء والفقراء،  :تأثير الفساد على مستوى الفقر وتوزيع الدخل .4
تراجع مستويات المعيشة يؤدي إلى تراجع معدالت النمو  - : مهاوهذا األثر يتم عبر عدة طرق أه
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قد يتهرب األغنياء من دفع الضرائب  - . االقتصادي وهذا األمر يساعد على تراجع المستويات المعيشية
يؤدي  - . وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين األغنياء والفقراء، ويمارسون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة 

وهذا بدوره ، التعليم والسكن وغيرها من الخدمات األساسية : لى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل الفساد إ
 . مما ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجة إلى هذه الخدمات تهايقلل من حجم هذه الخدمات وجود

 :ء في القطاع العام أو الخاص اأساسيات النزاهة في إدارة االعمال المختلفة سو 
هي نقيض الغموض أو السرية في العمل ، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن ( : Transparency)شفافية ال

األنشطة العامة للرأي العام، والمواطنين الراغبين في اإلطالع على أعمال المنظمة وما يتعلق بها من جوانب إيجابية 
ة ان تعلن عن مشاريعها وخططها في التخطيط فيصبح على المنظم.أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر

 .والتنفيذ 
 إال قريب، وقت حتى العربية األدبيات  في متداوال او معروفا حديثة لغوية دالالت من له وما الشفافية مصطلح يكن  لم 

 تسعينات يةبدا عند  (leraitrenatn  apnearpsnarT( : ـب يعرف ما او » الدولية الشفافية  «منظمة تأسيس مع حديثا
 التي المنظمة هذه مختلفة دول خمس من آخرين تسعة مع   (Peter negib)  االلماني أسس عندما  ، الماضي القرن
                                     . الدولي البنك ثير من تفاصيلها بحكم طبيعة عمله فيبالك ملما كان  الذي والمالي االداري الفساد محاربة الى تهدف

الشفافية هي ظاهرة تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، وهي تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول 
 .الجميع، وتعنى أيضا بتوفر إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام

جدا لمحاربة الفساد الشفافية تعني فتح تام لقنوات االتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وهي أداة هامة 
. اإلداري وأحد أهم متطلبات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد واألنظمة والتعليمات واإلجراءات واآلليات المعتمدة

  .وتعتبر هذه أول خطوة على درب فتح المجال لإلقرار عمليا بالمحاسبة في حالة عدم احترام تلك القواعد واألنظمة
نا حتما إلى مصطلحين آخرين لهما عالقة قوية بها وهما الفساد اإلداري المساءلة ان الحديث عن الشفافية يجر 

والفساد اإلداري كما هو معلوم يقوى عند غياب الشفافية أي أن مصدر قوته في الغموض وعدم الوضوح . والمحاسبة
نما تتم خلف فالرشوة والسرقة والخداع وغيرها من مظاهر الفساد اإلداري ال تتم أمام األعين وفي وض ح النهار وا 

الستار في الظالم وهو شيء طبيعي أي أن ينتشر الفساد وذلك لغياب المساءلة، وانعدام المحاسبة، ونحن في 
المجتمعات العربية لنا خصوصية في الفساد اإلداري حيث المحسوبية اإلقليمية والقبلية في إسناد الوظائف، واستغالل 

  .النفوذ
هي آلية  مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص ( Accountability)المساءلة

وتدقيق قراراتهم واتاحة الفرصة أمامهم إليضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين أو معينيين، 
يم حساب عن طبيعة ممارساتها والتزام المؤسسات والدوائر العامة بتقد.وينطبق األمر ذاته على المؤسسات العامة

للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية هذه المؤسسات والمساءلة والشفافية ليستا مجرد آليات داخل أنظمة 
الحكم الداخلي الديمقراطي بقد ماهما قيمتان إنسانيتان من قيم المجتمع الناضج والصحي فالمجتمع يحتاج ان ينشر 

مية اكثر من فرضها كنمط إداري ، وبالتالي ،يجب ان نغرس قيم الشفافية والمساءلة في ثقافة تلك القيمة بطرق تعلي
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المجتمع بطرق تربوية تصل الى منظومة ونسق القيم العامة ، ويعتبر المهتمون بتطوير انظمة الحكم الداخلي 
والمساءلة تساعد . ن بهذه المؤسساتللمؤسسات العامة ، ان شيوع قيم الشفافية والمساءلة يرتبط ببقاء ثقة المواطني

 .على منع استفادة فئة دون اخرى من ثروة البالد بحسب العالقات القرابية 
ومن المالحظ ان العالقة بين مفهومي المساءلة والشفافية تبادلية وطردية ، بمعنى كلما زاد معدل الشفافية زاد مستوى 

شانه ان يؤدي الى نجاح عملية المساءلة وتثبيت المصداقية  االنفتاح على الجمهور من.المساءلة والعكس صحيح 
امام الشعب وبالتالي حصول برامج الدولة وسياساتها االقتصادية على التأييد اما انعدام الشفافية فانه يفضي الى 

مؤسسات وتعد المساءلة الية مهمة من اليات مكافحة الفساد االداري ، فهي معيار ضابط الداء ال.زعزعة االستقرار
وتقويم هذا االداء من خالل المحاسبة التي تخضع لها على يد السلطات التشريعية او القضائية او الجهات المختصة 

مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدوليوبنك التنمية األفريقي وبنك و مثال الدولية لمكافحة الفساد كهيئة النزاهة 
 :مل عادة ما يلي تأنظمة أكثر صرامة إلدارة المخاطر التي تش بوضعالكبرى  التنمية األلماني وكذلك البنوك الخاصة

 مالئمة االجراءات 
  إلتزام اإلدارة العليا 
 اجراءات تلبية المتطلبات 
  أنظمة تقدير المخاطر 
  (بمافي ذلك انظمة ادارة االلتزام)اختيار الشركاء المناسبين 
 هيكلية إدارة االلتزام 
 الفعالة  تالاالتصا 
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 أليات مكافحة الفساد 
مكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجة آلثارها السلبية على كافة مفاصل  إن تعقد ظاهرة الفساد اإلداري وا 

  :الحياة، فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة ولعل من أهمها
  :المحاسبة -1

انونية واإلدارية واألخالقية عن نتائج هي خضوع األشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة الق
الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم )أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم 

الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة ( في المؤسسة  ومن هم في مراتبهم
  .يذيةعلى أعمال السلطة التنف

  :المساءلة -2
هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج 
أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات الالزمة عن أعمال 

حتى يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق مع ، (ينأعمال النواب والوزراء والموظفين العمومي)اإلدارات العامة 
القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسًا الستمرار اكتسابهم للشرعية 

  .والدعم من الشعب
وتعني المسائلة تقديم حساب عن تصرف ما لجهة تملك الحق في الرقابة على من قام بهذا الفعل والموظف 

وهكذا، والغرض من المسائلة ...ضع لمسائلة مديره والسلطة التنفيذية تخضع لمسائلة السلطة التشريعيةيخ
  .الحد من الفساد واستخدام الموقع الوظيفي ألغراض شخصية

  :الشفافية -3
وعلنية ( المنتفعين من الخدمة أو مموليها )هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح عالقتها مع الموظفين 

راءات والغايات واألهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات اإلج
  .األخرى غير الحكومية

والشفافية مصطلح يعني الوضوح والصدق والعلنية في اتخاذ القرارات اإلدارية أو المداوالت العامة بحيث 
ف العام وكيل الدولة وأمين على مرافقها يعرف الشعب ما جرى وما يجري وما سيجري، فطالما أن الموظ

العامة وساع لتحقيق الصالح العام فيتعّين أن يعمل نهاًرا جهاًرا دون لف أو دوران أو إخفاء خطأ أو عيب، 
على سبيل المثال يتم باألوجه المتعلقة بالنفع العام فال تحجب معلومة عن الصحافة أو –فإنفاق المال العام 

 .المرفق العام بحجة سرية غير مبررة المستفيدين من خدمات
إن توفر الشفافية اإلدارية يعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد اإلداري وهو إحدى أهم االستراتجيات 
الهامة التي تتبعها الدول لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، فزيادة درجة الشفافية تساهم إلى حد بعيد في زيادة 
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إن أهمية تفعيل اإلدارة بالشفافية  ها المواطنون لألفراد العاملين في القطاع الحكوميدرجة الثقة التي يمنح
كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة، يساعد على خلق مناخ لإلبداع وهو بذلك يعمل على ابعاد كل 

ية الحالية في السلوكيات غير السوية داخل مختلف التنظيمات اإلدارية والسياسية، باعتبار أن األهداف التنمو 
المجتمعات المعاصرة تعمل على إيجاد آلية من اجل والقضاء على الفقر ورفع المستويات المعيشية للشعوب 
وتحقيق الحكم الراشد واإلدارة الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان واإلصالح اإلداري، والسياسي واالقتصادي 

وأن ونجاح اإلدارة في أداء وظائفها، أمور ال ، من الفساد واالجتماعي والتعليمي واالبتكار التطويري والوقاية
يمكن تحقيها إال مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة في إدارة كافة الشؤون العامة في الدولة، في مختلف 
مؤسساتها عامة كانت أم خاصة، مع األخذ بعين االعتبار أن األزمات الحديثة تشهد تطورات في حقل 

  .وأن التنظيمات المنفتحة تقبل التغير النابع من ثقافة المجتمع، لثورة التكنولوجيةاالتصاالت وا
  :النزاهة -4

هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي 
جراءات عملية الشفافية والنزاهة إال أن الثاني يتصل بقيم أخالقية معنوية بينما يتصل وان  ،األول بنظم وا 

آليات المكافحة السابقة تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد اإلداري وتمثل اإلستراتيجية كافة 
اإلجراءات التي تتخذ في المنظمة بهدف إحراز أداء أعلى، كذلك وتعتبر اإلستراتيجية نشاطا مستمرا يأخذ 

لذلك فأن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد اإلداري تضع إستراتيجية . ة والبيئيةبنظر االعتبار القيم اإلداري
  .معينة لمكافحة حاالت الفساد الموجود وتبنى هذه اإلستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة

 : ميثاق السلوك في العمل -5
مرتبطة باستقامة االفراد، واالتجاه إلى اعداد نية والروحية الييز على الجانب األخالقي وتفعيل القيم الدكالتر 

كا الالتينية بعمل اتفاقيات فيما يميثاق أخالقي لكل مهنة ولكل مؤسسة تعمل من خالله، وقد قامت دول أمر 
 .وي تعامل آل االفراد بمساواه بدون محسوبية وال رشايبموجبه " ميثاق العمل"أو " ميثاق السلوك"سمى يبينها 

إلى أن القضاء على الفساد اإلداري يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية واالقتصادية  وينبغي اإلشارة
، كما ينبغي توفر اإلرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة (التي تم ذكرها مسبقا)واالجتماعية 

قل بأن ال تصطدم توجهات مكافحة الفساد اإلداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على األ
استخدام وسائل شاملة الفساد اإلداري مع السلطة السياسية وان أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب 

   :على النحو التاليتدعمها اإلرادة السابقة و
 تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خالل خضوع الجميع للقانون −

  .واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع األطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة
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بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، وااللتزام  −
   .من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه

فحة الفساد على جميع المستويات، كقانون اإلفصاح عن الذمم المالية لذوي تفعيل القوانين المتعلقة بمكا −
المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد األحكام 

   .المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغالل الوظيفة العامة في قانون العقوبات
والمساءلة للهيئات التشريعية من خالل األدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال  تطوير دور الرقابة −

جراءات التحقيق واالستجواب وطرح الثقة  مثل األسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وا 
   .بالحكومة

ة واإلدارية أو دواوين المظالم، تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالي −
التي تتابع حاالت سوء اإلدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم االلتزام المالي 

  .واإلداري، وغياب الشفافية في اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة
ي قطاعات العمل العام والخاص وذلك التركيز على البعد األخالقي وبناء اإلنسان في محاربة الفساد ف −

وكذلك من خالل قوانين ، من خالل التركيز على دعوة كل األديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة
   .(مدونات السلوك ) الخدمة المدنية أو األنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة 

ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم ، المعلوماتإعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى  −
   .في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها

تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية بهذه اآلفة ومخاطرها وتكلفتها  −
مجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات ال

  .والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية

 :  اتجاهين أساسيين لمكافحة الفساد اإلداري هماوقد تم تحديد 
ام كافة الطرق واألساليب العمل باإلصالحات اإلدارية والترتيبات الوقائية، ويشمل هذا التوجه استخد :االتجاه األول

  .الوقائية بهدف منع حدوث حاالت االنحراف
مقاضاة المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل الجهاز اإلداري، ويشمل هذا : االتجاه الثاني

   .التوجه استخدام كافة الطرق واألساليب العالجية بهدف معالجة حاالت االنحراف
ين السابقين ال يعتبر احدهما بديال عن اآلخر، لكن احدهما مكمال لآلخر وباجتماعهما يكونان كذلك فان التوجه

منظومة متكاملة يطلق عليها منظومة احتواء الفساد، هدفها األساسي احتواء ظاهرة الفساد وتحجيمها ومن ثم القضاء 
التي تحول دون وقوع حاالت االنحراف أو وأن هذه المنظومة تعمل باتجاهين وكل اتجاه له خططه وسياساته ، عليها

  .معالجتها
  



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 06   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد
 3،4م 2443بلغ مؤشر إدراك الفساد فيها عام ينتشر فيها الفساد و يتعتبر الصين من الدول التي الصين  .1

فاسد )صفر وأدني قيمة هي ال –( نظيف جداً ) 14وهذا المؤشر تصل اعلي قيمة له رقم 3،2م 2445وعام 
وقد اتخذت الدولة بعض اإلجراءات بهدف .رتفع فيها معدالت الفساديولذلك فهي من الدول التي ( جداً 

دة لمواجهة الفساد لدرجة أنه يوضع عقوبات شد - :مكافحة الفساد ومقاومته وآانت لها تجربة جيدة تتمثل في
امت الدولة بتوفير الحوافز التي تدفع األفراد إلى جانب العقوبات ق - .تم الحكم باالعدام على بعض المرتشين

 .بالبعد عن الرشوة والفساد من خالل رفع دخول المواطنين وتحسين مستوى المعيشة
دة بالنسبة للدول التي حاربت الفساد فقد نجحت في إزالته يتعتبر تجربة سنغافورة تجربة رائدة وفر سنغافورة  .2

بلغ مؤشر يسلندا والدنمارك و يتوى نظيف من الفساد مع فنلندا وافهي تأتي في مقدمة الدول التي تتمتع بمس
، واإلجراءات التي اتبعتها الدولة مكنتها من القضاء  2445وعام  2443خالل عام  9،4مدرآات الفساد بها 

 .نتشر بها الفساديبر الدول التي كعلى الفساد بعد أن آانت منذ نحو ثالثين عامًا من أ

فة االجراءات بحيث ال كادد القوانين والقواعد واالجراءات وقامت بتبسيط وتوضيح قامت الدولة بتخفيض ع
ان للقيادة دورًا هامًا في ك - .فة الهيئاتكاأي أنها طبقت الشفافية في . تسمح بأي خروج أو خرق للقوانين

فين العموميين رفعت الدولة مرتبات ودخول الموظ - .م القدوة الحسنة للجميعيمكافحة الفساد من خالل تقد
تقاضى نحو ير على مستوى العالم فهو ير السنغافوري أعلى مرتب وز يعد مرتب الوز يلجأوا للفساد و يحتى ال 

من دخله حرم من وظيفته و يدوالر وبالتالي إذا سولت له نفسه وأقدم على أي محاولة فساد فسوف  144.444
 .ىحصل على وظيفة أخر يستطيع أن ي المرتفع فضاًل عن أنه لن

ات الفساد فيها كدولة من حيث مستوى الفساد ليها ومؤشر مدر  133ضمن ( 24)تعتبر الدولة رقم  تشيلي .3
وقد خطت الدولة خطوات هامة في محاربة الفساد وتعتبر . 2443، 2445خالل عامي  7،4،  7،3بلغ ي

أعلنت مبدأ الشفافية بالنسبة  ، .قامت بتبسيط االجراءات واللوائح والقوانين ، .كا الالتينيةيمن أنظف دول أمر 
ها بالنزاهة وبالتالي تعطي قدوة حسنة للجميع، وعندما يتتميز القيادة السياسية لد ، .لكافة الهيئات الحكومية
بالغ عنه وتم استقالة الحكومة ب بعض المعلومات قام سكرتيره بااليها تسر يزي لدكحاول محافظ البنك المر 

ز علي استخدام اسلوبًا كمكن أن نر يك عندما نتحدث عن مكافحة الفساد ال وعلى ذل .ملها من جراء ذلكاكب
 -رفع االجور -واحدًا بل البد من استخدام منظومة متكاملة لمحاربة الفساد تتمثل في وضع عقوبات صارمة

 .افة الخطوات الالزمةكم القدوة الحسنة و يالشفافية وتبسيط اإلجراءات وتقد
ليابان من الحرب العالمية الثانية وأقل ما يمكن أن توصف به بأنها دولة محطمة خرجت ا التجربة اليابانية .4

غير أن القادة اليابانيين لم يبكوا كثيرا على اللبن المسكوب فلقد شرعوا في وضع الخطط والبرامج والمسارات 
لتي عمد إليها التي عليها سيسير اإلنسان الياباني صوب النهوض من كبوته وكان من أبرز هذه المسارات ا
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التي  -القادة اليابانيون هو اللجوء إلى مسـار التـربية إذ يجمع المراقبون على أن سر نهضة الشعب الياباني 
تعود إلى اعتناق القادة اليابانيين مبدأ التربية وعدم إغفاله في إعادة بناء اإلنسان  -هي مضرب األمثال اليوم 

إلى هذا المستوى الرفيع من التقدم والرقي واالزدهار بسبب اهتمام  لقد وصل الشعب في اليابان . الياباني
والتربية األخالقية مادة تدرس في  ( Moral Education - التربية األخالقية)قادتهم بتدريس مادة تسمى

ية جميع مراحل التعليم بدءا من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعية نظريًا وعملياً  وهي تهدف إلى ترب
 .:اإلنسان الياباني ذاتيا على عدة مفاهيم أهمها

  .اإلخالص واالنضباط والدقة والتفاني عند قيامه بأي عمل من األعمال -1
  . االعتدال في كل أمر من أمور الحياة -2
  .الحرص والتعاون والشجاعة في مواجهة الحياة -3
  .الفهم العميق لمفهوم الحرية -4
 .دائمة ومستمرة السعي الدؤوب إلى تطوير الذات بصفة -5
 .حب البحث واالطالع والقراءة من أجل الوصول إلى الحقيقة -6
 .احترام قيم العمل وحبه وتقديره والتفاني فيه -7
فإن عليه واجبات تجاه  –وكما له حقوق  –الشعور العميق بالمسئولية الجماعية وأن كل فرد في المجتمع  -8

  .يقدمها حتى قبل حقوقه وواجباته تجاه نفسهمجتمعه البد أن 
بدءًا من الفصل مرورًا بالشارع إلى الحي )اإلسهام بكل قوة في بناء وتطوير المجتمع الذي يوجد فيه الفرد  -9

 .وصواًل إلى األمة اليابانية
 احترام القواعد العامة والقوانين المنظمة لشؤون المجتمع واحترام كل من يتفانى من اجل إسعاد -14

 .الخ...عمال النظافة  –رجال الشرطة  –األمهات  –اآلباء  –المعلمين ) أعضاء هذا المجتمع 
  .حب الوطن واحترام عاداته وتقاليده والتفاني في خدمته والمحافظة على أمالكه العامة والخاصة -11
 .احترام ثقافة اآلخر والتفاني في خدمته -12
إن مشروع التربية األخالقية في اليابان منظومة  . السعي لتعزيز مفهوم الصداقة بين شعوب العالم -13

متكاملة تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المعنية بجدية وحزم وهو يكاد يشبه المشروع القومي للدولة 
لذلك قد ال نجد غرابة فيما قاله  . فهي تتبنى المشروع بكل قوة وتوفر له كل اإلمكانات المادية والعينية

ني عندما سئل ذات يوم عن سر التقدم والتفوق الذي أحرزته اليابان في شتى مناحي وزير التعليم اليابا
 (السر يرجع إلى تربيتنا األخالقية : )الحياة فأجاب بصوت تمأله نبرات الفخر واالعتزاز

  



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 08   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 :ملحوظات وتوصيات عامة عن الفساد اإلداري
 :الملحوظات :أوال 

كال او اخر من اشكال الفساد االداري الذي يعد معوقا لعملية التنمية وادارة ان الدول النامية باختالف انظمتها تشهد ش
وانتاجا وتوزيعا للعائد حيث ينعكس أثاره على اختالل البناء االجتماعي واالقتصادي واالخالقي والسياسي والثقافي، 

 :ويمكن عرض ألهم الملحوظات  حول مشكلة الفساد اإلداري
المالي في اي دولة وخاصة العالم الثالث  متأصلة الجذور وهي ظاهرة ليست أنية إن أسباب الفساد اإلداري و  .1

 .ولها تراكمات عبر عقود من الزمن
إن تشخيص الحلول اليمكن ان يتم بدون رؤية متكاملة لكل االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في  .2

 .المجتمع مهما كانت بيئته
لدخول سبب رئيسي لتفشي الظاهرة ويولد شعور دائم بالغبن والظلم والحيف إن التباين في توزيع الثروات وا .3

 .لدى فئات كثيرة من المجتمع
إن محاربة الفساد تعزز ثقة المواطن في القانون وسيادته في الجهود الراقية للمضي بالتنمية السياسية قدما  .4

 .لوطني ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالةإلى اإلمام وتسهم في جذب االستثمارات االجنبية وتعزيز االقتصاد ا
مكافحة الفساد ليست غاية بحد ذاتها فهي ليست حملة عمياء التصويب فالصراع ضد ارتكاب الشر جزء من  .5

الهدف االوسع لخلق حكم اكثر فعالية ونزاهة وكفاءة فاالصالحيون ليسوا فقط معنيين بمواجهة الفساد بحد 
اثره السلبي على تطور المجتمع ككل وفي هذه الطريقة تساعد االصالحيات ايضا بتغيير   ذاته لكنهم معنيون

 .في رفع مستوى المعيشة للفقراء وتحقيق احترام اكبر لحقوق االنسان للجميع 
ظل   ففي،ان المصلح الحكيم يعرف ان الفساد ال يمكن اجتثاثه كليا وهو ذو تأثير كبير على التنمية وتقدمها  .6

ان تركيزا احادي التفكير على منع الفساد يمكن ان يكون ايضا ،ذا ببساطة مكلفا جدا ظروف واقعية سيكون ه
وقد يكون من الصعب القضاء بشكل كامل على . ذا اثر سلبي على الحريات الشخصية وحقوق االنسان

كل اقوى البرامج والخدمات الفاسدة وقد يظل التوجه البيروقراطي الذى يفتح الباب في اغلب االحيان والرد بش
 .فالهدف ليس تحقيق تصحيح كامل بل تحقيق زيادة اساسية في نزاهة الحكومة وكفاءتها،غير مكلف 

 .إن الفساد اإلداري يؤدى إلى تراجع الدولة ويؤدي الى خسائر ميزانيات الدولة .7
في  تتعدد صور الفساد االداري في مجتمعات الدول الناميه وتتمثل في استغالل الوظيفه وسلوك الموظف .8

استخدام الموارد العامه لتحقيق مصالح شخصيه والتغاضي عن انشطه قانونيه وانتشار االختالس و العموالت 
  .و الرشاوي وتعطيل مصالح المواطنين

 .إن تدني مستوى الوازع الديني والتنشئه السلميه والقدوه الحسنه يؤدي الى انتشار الفساد اإلداري .9



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 09   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

الى اسباب داخليه تتعلق بسوء االداره وعدم النزاهه واسباب اخرى تعود الى  إن انتشار الفساد االداري يعود .14
المفاهيم السائده الخاطئه في المجتمع التي تتمثل باهميه العالقات الشخصيه والوساطة في انجاز المعامالت 

 .واسباب خارجيه تنوعه الشخصي وتأثره بالعوامل االقتصادية واالجتماعيةوالسياسية
جراءات واالستراتيجيات المتبعة في مقاومه الفساد االداري والحد من انتشاره تتمثل في غرس القيم أهم اإل إن .11

 .الدينيه واالخالقيه لدى االفراد وقيام االدارات العليا بمكافحه الفساد

 التوصيات -:ثانيا
في الحد من انتشار الفساد ( عالمجتم)والبيئة الخارجية ( االسرة والمنظمة )يجب إن تساهم البيئة الداخلية للموظف 

 :االداري وذلك من خالل التوصيات المقترحة التالية
  في اذهان الناس ليدركو ان الكفاءة والعدل والنزاهة وتكافؤ الفرص  زرع ثقافة محاربة هذه االفة االجتماعية .1

الدينية واالخالقية وسيادة القانون هي القيم التي يجب على المجتمع السعي لتعزيزها وهنا تلعب التربية 
والبرامج التعليمية التي توضح مظاهر الفساد ومضاره بحيث يتربى الفرد منذ الصغر على هذه المبادىء 

 .لتصبح مع مرور الزمن جزءا من سلوكه الشخصي القويم
 لدى الناس حول اهدار المال  للتصدي للفساد يجب ان نبدأ بأسبابه الجذرية عبر تغيير المفاهيم الشائعة .2

 .العام والوساطة واضاعة الوقت
التركيز على وضع العقوبات القانونية الرادعة ومعاقبة المنحرفين اداريا حتى يكونوا قدوة لغيرهم وردعا  .3

 .للمفسدين
خلق قنوات اتصال فعالة بين االدارات والموظفين للمشاركة في االراء والقرارات وتحسين االداء ومكافحة  .4

 .وتوفير التدريب المطلوب والتنمية للحد من التفكير في الفساد اإلداريالفساد وتحفيز الموظفين 
إقرار قانون أخالق المهنة في شتى الوظائف والقطاعات وان تكون االمانة والكفاءة والعدالة االسس الرئيسة  .5

 .عند اختيار المناصب االدارية والموظفين
 .مكافحة الفساد أولوية وركيزة أساسية للتنمية .6
مكافحة الفساد على البلدان ان تؤدي ادوارا خاصة في تقديم المساعدة من اجل الحفاظ على النزاهة يتعين ل .7

 .الوطنية
 .تقديم دعم سياسي قوي على اعلى مستويات الحكومة .8
مكافحة الفساد ينبغي ان تبدأ من نقطة دخول تتمثل في فهم االسباب الزمنية والثغرات والحوافز التي تغذي  .9

 .اي مستوى ومن غير المحتمل ان تنجح اي اصالحات اذا كانت المعرفة غائبة الممارسات على
  .تفعيل القضاء وخاصة المفاصل القضائية للحماية االمنية لتأمين الرقابة وللمبلغين عن الرشوة .14
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تية التي تقوم وتبقى التوصية االخيرة هي الرقابة الذا،وفي النهاية ان مفاهيم الخير والشر مرتبطة بالطبيعة االنسانية 
 عليها مبادىء االدارة االسالمية في مراقبة الذات واتباع الصراط المستقيم في االخالق واالعمال 

 النزاهة في إدارة مرافق المياه
 

 

 
 مبادىء النزاهة 

 االلتزام إلى تشير وهي وكاملة سليمةمعناها اللغوي و   integritasإن مصطلح  النزاهة مشتق من كلمة التينية 
 .األخالقية والمبادئ التمسك وااللتزام بالقيم إلى وكذلك اليد وطهارة القانوني

ستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة وكذلك  يشير مصطلح نزاهة المياه الى صدق االشخاص في إدارة وا 
 ويتطلب  .المواطنينتخلق بيئة مواتية للمشاركة من قبل ،  المؤسسات والعمليات ذات الشفافية والخاضعة للمساءلة

 منظمات أو مالية مع أفراد غير أو مالية اليتورطوا في أية التزامات الخاصة ان أو العامة المناصب أصحاب من ذلك
 .مهامهم  أداء في قدرتهم على تؤثر قد والتي

 .، المساءلة والمشاركة وبالتالي ترتبط نزاهة المياه ارتباطا وثيقا بالحوكمة الرشيدة،  المعتمدة على  مبادئ الشفافية 
 :مبادئ نزاهة المياه:  1-ثانيا 

السياسات،تنظيم  عملية رسم وصنع في تحترم أن يجب أدناه موضح هو كما والمشاركة والمساءلة الشفافية إن مبادئ
 .ييموالتق والرقابه والتنفيذ وتسري على جميع أجزاء العمليات االدارية من التخطيط الخدمات، االجراءات ،وتقديم

 :الشفافية 
تشمل جميع الوسائل لتسهيل حصول المواطنين على معلومات شاملة وواضحة ومفهومة واليات صنع القرارات  -أ

 مجاال بوضوح مع ترك األدوار والمسئوليات محددة وكذلك واإلجراءات، القرارات اتخاذ معايير أن أيضا يعني وهذا
 .بسيطا لحرية التصرف

مياه والصرف الصحي يجب االخذ بعين االعتبار جوانب هامة في الشفافية وتشمل على عند تقديم خدمات ال -ب
ة المياه ، وضرورة تعريف  المواطنين عن يفسبيل المثال ضرورة تفهم المواطنين لنظام فواتيرهم وكيفية وضع تعر 
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(   Benchmarkingالمرجعية المقاييس  )الموقف االقتصادي والخدمي لمرفق المياه بالمقارنه مع الشركات المماثلة 
نهم يعرفون كم تكلفة هذه االجراءات المعيارية وكم تستغرق من الوقت لتطبيقها  .وا 

 :المساءلة 
عن أفعاله ويحاسب عليها عندما يسأل عنها ، وهذا يتطلب  إن المساءلة تعني أن كال من الفرد أو المؤسسة مسئوالً 

 التي والقرارات تدقيق وفحص اإلجراءات على قادرين الخاص والقطاع المدني المجتمع ومنظمات أن يكون المواطنين
 .ماقاموا به أو مالم يقوموا من االعمال  لةمسئوي وتحميلهم والحكومات العامة والمؤسسات القادة اتخذها

 :هيناتجا الخاصة بمرافق المياه في ويقوي المساءلة والتوازنات المناسبة بوجود الضوابط الحوكمةنظام يفيد # 
  المساءلة الصاعدة وهي المسائلة من قبل مجلس االدارة ، المنظم (Regulator   ) والمدقق العام ،

 .وكذلك البرلمان 
  المساءلة الهابطة وهي المسائلة من قبل المستفيدين ، ومنظمات الرقابة والمجتمع المدني ، وفي هذا

 .همية بالغ اال والفعالة دورا الحرة اإلعالم الصدد تلعب وسائل
القانون، مثل أن يخضع مقدمي الخدمات العامة للعقوبات لعدم االلتزام ، اوعدم  تتضمن المساءلة أيضا تفعيل تطبيق

 .القضائية و القانونية النظم خالل المستخدمين من يطلبها/ تلبية الخدمات التي يستحقها 
 االلتزام برفع التقارير للجهات الرقابية وآليات الصحي هي والصرف المياه خدمات في للمساءلة األساسية إن العناصر

 .شكاوى المستخدمين 
 المشاركة 

 استخدام كيفية يشاركون بجدية وبكل معنى الكلمة في تحديد( االطراف المعنية ) تعني أن جميع أصحاب المصالح 
عنية أقوى من غيرها ، حيث أن بعض الجماعات أو بعض االطراف الم. المياه، حمايتها ، إدارتها ، أو توزيعها 

فينبغي على الحكومات بشكل واضح وصريح دعم مشاركة جميع االطراف المعنية وتشجيع الفئات المهمشة والفقيرة 
 .على المشاركة 

ومنحهم  المؤسسات في المشاركة على اآلخرين المصلحة وأصحاب المحلية يجب أن تحفز التشريعات المجتمعات
 .المعلومات إلى الوصول حرية

 بين المياه إدارة وفهم ، جهة من المواطنين الحتياجات العامة والمنظمات القادة استجابة تعزز التشاركية العمليات
 اإلنسان حقوق مثل قطاعات عدة بين المشتركة القضايا تعزيز مفتاح هي المشاركة وبالتاليأخرى  جهة من الجمهور
 .باالضافة الى المساواة  لفقراءا عمهاود مناصرة  ،سياسات الجنسين بين والمساواة

 والجمهور المستخدمين جمعيات إن العناصر الجوهرية للمشاركة في خدمات المياه والصرف الصحي تشمل مشاركة
  Regulator) المنظم  المثال سبيل على) الرقابية الهيئات في لمستخدمين ،تمثيال التعرفة وضع االجراءات مثل في
 .(التغذية الراجعة من المستخدمين  لياتآ ،وكذلك اإلدارة ،مجلس( 
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 ( TAP) مبادئ نزاهةالمياه  نظرةعامةعلى
طالع االنفتاح الشفافية   المعلومات؛ على الجمهور وا 

 القرار؛ صنع إجراءات على اإلشراف/  فهم الجمهور لمنهجيات عمل المرافق
 بوضوح محددة ومسؤوليات قواعد

/ العامة الخدمة في والمسؤولين المؤسسات أنالديمقراطية يقر  إن مبدأ المساءلة
يخضعون للمسائلة على افعالهم ، وتقديم االجابات حول  المدنية المنتخبين

 .افعالهم وقرارتهم امام المستفيدين من الخدمة 
 العام العمل في التدقيق اإلشرافية الحكومية على والهيئات المدني قدرةالمجتمع

 .المسؤولية القرار وتحميل صناع
للعمالء الحق في الشكوى وأن يقدم لهم نتيجة لذلك  القرارات المناسبة في 

 . التوقيت المناسب وطبقا لالنظمة والقوانين الملزمة 
 .هذا يشمل االبعاد السياسية  ، االدارية و المالية 

بما في ذلك المواطنين المحرومون من ) المشاركة الفعالة ألصحاب المصالح  المشاركة 
 في عمليات صنع القرار ( المياه ، ومستخدمي المياه والفئات الضعيفةخدمة 
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 أهمية النزاهة في إدارة المنشات 
 الحوكمة الرشيدة 

 النزاهة في إدارة مرافق المياه
االدارة من ممارسة دورها فيما يتعلق بتمكين ، داخليا النزاهة في مرفق المياه  الدور الذي تلعبه  لجزءيتناول هذا ا

 بشكل صحيح وفعال 
ومن هذا المنظور ; المرافق المائية تحت ضغط مستمر لتحسين كفاءة وجودة الخدمات ومستويات  األداءان  -

 . االلتزام والنزاهة عوامل هامةيعتبر 
لصرف الصحي تتطلب مستويات عالية من المساءلة واللمياه البنية التحتية االستثمار في الهياكل األساسية و   -

والمشاريع بحيث تتناسب الخدمة مع ما ، في تنفيذ االنشطة المستهدفةضمان استخدام التمويل لة و الشفافي
 . يدفعه المستهلك بالمقابل

هما بسبب عاملين رئيسيين وكفائتهاوعدم االلتزام يضعف أداء المرافق  المخاطر التي تتعرض لهاالنزاهة  -
 .دافع والحافز  من الموظفين والعمالءال تؤدي الى ضعف الخسائر االقتصادية و  المخاطر في 

 أمثلة على الخسائر الدافعية واالجتماعية أمثلة على الخسائر االقتصادية
استخدام الموارد بطريقة غير صحيحة أو غير ذلك من 

 المستهدفة االنحراف عن أهدافها
بسبب ضعف بتسديد فواتير المياه المواطنين  رغبةعدم 

العمالء وخسارة سمعة مة خد إدارة التواصل معهم من 
 المرفق  

مما  اإلفالت من العقاب، تضعف من نزاهة القطاع العام الخدمات المقدمة ال ترتقي لقيمة ما يدفعه المستهلك 
 دعم الجمهورفقدان يؤدي الى 

بسبب الوصالت غير القانونية إنخفاض العائد من المياه 
 قراءة العدادات والفواتير عدم دقة و 

 معاييرلموظفين بسبب االفتقار ية لدى ادافعنخفاض الإ
 جور األداء في التوظيف والترقيات واأل

 (:إدارة المياه الجيدة ) الرشيدة الحوكمة ماهي
دارة الموارد واتخاذ  الحوكمة الرشيدة  - تشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية واآلليات للتعبير عن مصالح وا 

 Ernstorfer /Stockmayer). ي وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاعالقرارات، وتنظيم السلوك البشر 
2009). 

 .التي من خاللها تتخذ القرارات وتنفذ الصحيحة هي االجراءات الحوكمةالرشيدة  -
ليس فقط الحكومة بل   العديد من أصحاب المصلحة  المعنيةتشمل  العديد من الجهات الحوكمةالرشيدة  -

، المرافق، مقدمي الخدمات، (مثل المحليات)لمستخدمين والمنظمات الحكومية المعنيين، بما في ذلك ا
 المنظمات االهلية ، والممولين والمجتمع المدني

، تنمية، لتنظيم  مستخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي ، االدارة تتألف من مجموعة من االنظمة ال -
دارة الموارد المائية، وتوفير خدمات المياه إن إدارة المياه تحدد  من الذي يحصل على أية مياه، فم ومن ث. وا 

 ؟ ومتى وكيف



 الدرجة االولى - الفساد االداري   المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 24   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

مسئولين  من قبلتضمن أن يحدث هذا بطريقة شفافة وتشاركية ، مع آليات مسائلة مناسبة حوكمة الرشيدة ال -
على سبيل المثال، إن المزيد من المشاركة في الشؤون العامة يخلق فرصا لمزيد . حكوميين يعملون بنزاهة 

الشفافية . ن الجهات الفاعلة المعنية على مختلف المستويات، بدءا من االستشارات وصوال التخاذ القراراتم
 ، عامة : هي هي أداة أساسية لمحاربة عدم االلتزام مستوحاة من فكرة الديمقراطية وهي أن الشؤون العامة 

أداء إنحرافهم عن لمسائلتهم عن  وأخيرا، المساءلة تسعى لتحديد المسؤوليات ألصحاب المناصب العامة
 .واجباتهم 

  تتكونإدارة المياه من عناصر رئيسية ثالثة: 
o  السياسات واألطر التشريعية التي تحمي موارد المياه وتضمن  توفير المياه الالزمة للتنمية االجتماعية

 .واالقتصادية
o  شفافة وخاضعة للمساءلةمؤسسات إلدارة المياه التي تسهل مشاركة جميع أصحاب المصلحةبطريقة. 
o  اآلليات التنظيمية التي تحقق االستخدام المسؤول للسلطة السياسية، االستخدام األمثل للموارد،والتنمية

 المستدامة واالستدامة البيئية 
 لمرافق العامة ؟تعني حوكمة المياه لماذا  3-اوال 

المرافق ، هذه التي تحكم العمليات األساسية في  مرافق المياه العامة تخضع لمجموعة من متطلبات اإلدارة العامة
 :على سبيل المثال

o   صرفها على مرفق كيف يتم و ( الستثماراتا)كيف يتم تخصيص ميزانية المرفق من الميزانية الوطنية
 المياه ؟

o (.داخليا وخارجيا )  كيف يتم تدقيقها 
o األدارة  المشتريات من السلع والخدماتتدير  كيف 
o ارة نظام  التوظيف والترقيات، وكيف يتقاضى الموظف أجره ؟كيف تدير األد 

في الوقت ذاته ، إن مرافق المياه تخضع إلى عدد من متطلبات اإلدارة التي تفرضها الجهات المعنية في قطاع * 
 :المياه

 كيف يتم تخصيص نوعية وكمية المياه للمرافق ؟ 
  عادة  استخدام المياه العادمة ؟ما هي المعايير التخلص من مياه الصرف الصحي وا 
 كيف يتم وضع تعرفة  خدمات المياه والصرف الصحي؟ 
 ماهي معايير مستوى الخدمة المقدمة ؟ 
  كيف،ماذا،ومتى يجب أن يقدم مرفق المياه تقاريره للجهات االشرافية. 
 العليا الحكم مؤسسات من يدالعد إلى مباشرة تقارير األحيان من كثير في العليا تقدم اإلدارة ،العامة المرافق في حالة

 اإلدارة مجلس/  التي تتمثل في الجهات اإلشرافية ، عاالقط وخارج داخل
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 ماهي العالقة بين جميع ما ذكر والنزاهة ؟
إن من معايير النزاهة التي يجب على المرفق االمتثال لها هي  القوانين واالجراءات التي صممت ووضعت من قبل 

يتم توقيع العقوبات القانونية والتنظيمية من قبل الهيئات  ،لة فشل إدارة المرفق في االلتزام بهااالدارة العليا وفي حا
 .الرقابية داخل وخارج القطاع

 .على االطار العام إلدارة قطاع المياه توفير بيئة تنظيمية مواتيه من أجل أداء فعال ونزاهة واضحة ومؤثرة 
 .ير داخل المرفق هي مسئولية االدارة العليا والمتوسطة داخل مرفق المياه إن تنفيذ وتطبيق هذه القواعد والمعاي

 .ضعف االدارة لهذا المرفق  تدل علىملة كثيرا ما اتفشي عدم االمتثال وسوء المع
 تحليل  مفهوم الفساد ، عدم االلتزام واالساءة 

طبيق االنطمة واللوائح  مثل االجراءات ، إن مفهوم االلتزام بشكل عام يعني ت( : مضاد عدم االلتزام ) االلتزام 
و في الجهة المقابلة  عدم االلتزام يعود الى الفشل أو رفض االلتزام ) المواصفات ، السياسات ، المعايير والقوانين  

 الحاالت التي تؤدي الى ممارسات جميع إلى يشير وفي هذه الوثيقة عدم االلتزام...( بالقوانين واالنظمة واالجراءات 
 .عدم نزاهة ، وبشكل رئيسي الفساد وسوء االدارة

 .، ومعناها باالتينية  أن يتم كسر الشيء   Corruptusكلمة الفساد مأخوذه من كلمة : الفساد 
إساءة إستخدام السلطة :  " فية الدولية  هواهذا ويعتبر التعريف االكثر شيوعا للفساد ، المستخدم من قبل منظمة الشف

 .مكاسب خاصة  الموكلة لتحقيق
 أن يعني وهذا. رسمية غير أو االنظمة الرسمية عن ينحرف الذي هو السلوك:  (  Abuse) سوء إستخدام السلطة 

. لفاسدةا المجتمعات يشوبه العديد من العيوب في القانوني النظام ان حيث ، القانون خرق بالضرورة يعني ال الفساد
 الثقافية في غاية االهمية   تعتبر المقاربة لمتعارف عليه اجتماعيا ، ولهذاا خرق السلوك المالئم حول هو إن الفساد

( القادة المجتمعيين ) أوالتقليدي( السياسيين) أواإلنتخاب(  والمديرين ، البيروقراطيين)  بالتعيين إماالسلطة الممنوحة  
 !غيرالحكومية والمنظمات الخاص القطاع ذلك بمافي –

 قد أو( سلعمواد عينية او  رسمية، مناصبنقدي ، ) إقتصادي    بشكل يكون أن يمكن هذا: الخاصة  المكاسب
، هذه المكاسب ( المادية موارد إلى تترجم أن مباشرة اليمكن التي(  اجتماعية واعتبارات تسهيالت) شكل على تكون

 .العالقة أشكال من أوغيره جماعه/  حزب أولألسرة،أوقد تكون للشخص نفسه، 
 عدم تكرار و حجم في الفروق إلى يشير الذي الصغير،األمر الفساد و الفساد الكبير بين ما هو المفيد يزالتمي إن

 .االلتزام
 :عاما  تعريفا العالمية منظمة الشفافية ذلك،تستخدم وبناءعلى

 ."لتحقيق مكاسب خاصةمنوحة الفساد هو إساءة استعمال السلطة الم

 :الفساد الكبير   1-2-ثانيا
 وظائفهاالمركزية  ويشوه الحكومية المستويات أعلى يحدث هذا النوع من الفساد  في األوقات لبأغ في 
 أثناء المثال سبيل على شكل رشاوى،على كبيرة تدفع مالية على مبالغ حدوثا ولكنه ينطوي أقل عادة وهو 

 .العمليات الخاصة بالمشتريات 
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  والمواد وشراءالمعدات النطاق اسعةو التحتية إن إجراءات التخطيط والمشتريات لمشروعات البنية 
 .الكبير للفساد خاص بشكل معرضة

هؤالء يديرون .األشخاص من مختارة لمجموعة فقط مفتوح هو الذي العام المستوى على الفساد الكبير  يحدث
 .السكان من ركبي قراراتها على عدد تؤثر وحيث أضخم مع مبالغ التعامل يتم حيث وعقود، وقرارات محددة معلومات
 :الفساد الصغير  2-2-ثانيا 

  كمية صغيرة من المال. 
  أو توظيف االصدقاء واالقارب في مراكز   ،أقل من الكبيرة( عمل معروف )منح  خدمات  أو تسهيالت

 وظيفية ذات المستويات الدنيا في الهياكل التنظيمية 
  تتكرر كثيرا وتتضمن مبالغ أقل وخدمات بسيطة. 
  دي المياه المحليون مرتبط  بمزو 
  بالرغم من أن الفساد الصغير يتضمن مبالغ بسيطة اال أن تكرارة معناه أن إجمالي المبالغ كبيرة . 
 يطبق الفساد الصغير في المستويات الخدمية الصغيرة. 

 عدم االلتزام االكثر شيوعا / اشكال الفساد 
 مثال التفاصيل نوع الفساد

 نحو على للتأثير الفائدة من شكل وأي أل لما قبوال/والطالب العطاء رشوة
 .المستفيد أو المتلقي جانب من قرارات أو اإلجراءات في سليم غير

 للعبث العداد لقارئ يدفع عميل
 .بالعداد لتغيير القراءة 

 لإلسراع المال من المزيد يطلب فني . عملية ما  تسريع على تعمل التي األموال قبول/  والطالب العطاء المال سرعة
 .بالشبكة المنزل توصيل عملية في

 بما الئق، غير غرض تحقيق إلى يهدف أكثر أو طرفين بين ترتيب تواطؤ
 .آآلخر الطرف على تصرفات صحيح غير بشكل التأثير ذلك في

 مناقصة يزايدون في التي الشركات
 بينها فيما المياه تتفق تمديد شبكة

 .ومن يفوز بالمناقصة  األسعار على
 وءس

 االستخدام،
 / وسرقة

 الثمينة األشياء من غيرها أو أوالممتلكات األموال أوتحويل أخذ
 .شخصية لمنفعة

تجهيزات وأمتيازات المرفق إستخدام 
 لمصالح خاصة 

 والغش الخداع،االحتيال من نوع على تنطوي التي االقتصادية جريمة الغشا
 والخبرات والحقائق المعلومات تشويه أو ،والتالعب

يقوم المورد بتوريد مواسير ذات  
 جودة منخفضة وبدون ورقة التصنيف

 العنف باستخدام التهديد مثل القهرية الدوافع االبتزاز يشملو  ابتزاز
 .التعاون حث بغية الضارة للمعلومات أوالتعرض

عن  المنازل أحد بفصل يهدد فني
 .رشوة دفع رفضوا الشبكة إذا

اساءة حرية 
 التصرف 

 تحريضال دون ولكن خاصة، مكاسب لتحقيق الوظيفة استغالل
 .االبتزاز أو خارجي
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المحسوبية 
 والمحاباة

  واألسرة للقرابة وفقا( ،الخ العمل وفرص عقود،) الموارد توزيع
 أوديني عرقي سياسي،أوتكتل او على أساس حزب ،(المحسوبية)

 . أوغيرها

 قريةا" في للمياه جديد نظام بناء
عطاء".لوزير  لالقارب األولوية أوا 

 والجيران واألصدقاء
تشكيل 
 القواعد 

 والشركات ذوو السلطة والمؤسسات األفراد فيها يكون التي الحالة
 سياسات لتشكيل الفساد تستخدم البالد خارج أو داخل أوالجماعات

منها  لالستفادة االقتصاد و القانونية والبيئة ، األمة
 لمصالحهاالخاصة

 

جع   شخص ما شخص أخر للحصول على  مصالح  عندما يش المصالح
مقابل ان يستخدم تأثير  ونفوذ االخر لدفع مصالح  شخص أو 

 مجموعة ما

 

 تكلفة عدم اإللتزام
 التأثيرات المدمرة لعدم االلتزام على خدمات المياه والصرف الصحي 

، مما يؤدي إلى (نابيب، واالسمنت، الخاأل)هو استخدام مواد دون المستوى  احد انواع الغش الشائعة في االنشاءات 
 ةإلصالح والصيانة، أو حتى تشويه ظائف البنية التحتياارتفاع تكلفة 

 .لفساد يضعف من المبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة ألغراض العامةإن ا:فقدان الموارد المالية  -أ
  ، تنتقل االموال  نطاق وتدخل في النطاق الخاص 
 آلغرض غير قانونية  تذهب للخارج أو تسخدم 
  احتمالتقديمالرشاوىيمكنأنيؤديالمسؤولينلخلق 

 ندرةمصطنعة،  وروتين قاتل ،أو تشجيع إختيار مشاريع غير 
 إقتصادية وغير مستدامة بسبب توافر فرص العموالتالمالية

 .والمحسوبيةالسياسية
  الفساد يعني إرتفاع تكلفة االدارة و مصروفات عامة غير مبررة . 
 في كميات كبيرة من االموال من خالل اإلفراطجراءات غير السليمة للمشتريات والتوريدات يهدر إن اال 

تكاليف  تخلق والخدمات،التي السلع نوعية سوء إلى وغالباماتؤدي الضرورية، غير السلع وشراء الفواتير
 .إضافية 

 الفساد يشوه ويضعف تخصيص وتوزيع المياه  -ب
 تخذ القرارات على أساس المصالح الخاصة وليس على أساس إحتياج االنسان، إن الفساد يؤدي الى أن ت

مثال على ذلك من الممكن ان يتم تجاهل  توفير مياه للعشوائيات والفقراء  في حين سرعة االستجابة 
 .وتوفير االحتياج من المياه للقادرين على ودفع االموال 

  العام ، مشاريع البنية التحتية ايضا من الممكن ان إن تطبيق الفساد يعني فشل تحقيق أهداف القطاع
 .المالية الموارد توافر أومدى أولويتها درجة بناءعلى وليس تكون بدافع الحصول على اصوات انتخابية،

  االستثمارات التي ذات العائد الكبير على المدى القصير، يتم تفضيلها على غيرها. 
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 الفشل في إيجاد قدوة يحتذى بها  -ج
 يمارسون عدم االلتزام، فلم يكون  المدنية الخدمة موظفي الواسعة من السياسيين وكبار النخبة كانت إذا

 .الفساد السلوك في أي مانع في عدم االنخراط األدنى والجمهور المستوى المسؤولين في لدى
 الحكومية تضاءل الشرعية إلى يؤدي مما السلطة، يقلل من احترام الحكومة في الفساد. 

 :اإليكولوجية والنظم الطبيعية الموارد لحقت التي األضرار -د
 االستهالك المفرط يؤدي الى ارتفاع المخلفات وبالتالي التلوث . 
 عادةالتعبئة  لتنقية ،مثال النظام خدمات فقدان  (االستخدام ) وا 
  تفاقم اخطار الكوارث الطبيعية والتهديدات ، الضغوط  والتغيرات المناخية 
 قتصادية والثقافية التي اصابت المجتمعات نتيجة التدهور البيئيالخسائر اال 

 :الفساد وحقوق االنسان  -ه
 تنتج الفاسدة إن الممارسات. اإلنسان حقوق من العديد تحقيق إعاقة أو انتهاك في رئيسيا يعدالفساد حافزا 

 على الشخص حصول يقيد الفساد كان إذا. اإلنسان حقوق تنتهك التي وتمييزية متكافئة غير نتائج عادة
 .ينطوي على تمييز  ،فهو المثال سبيل على المياه،

  التمييز بينها تشمل االطفال والنساء في ضوء  يتمإن المجموعات الضعيفة أو المهمشة التي يجب أن ال
 .االستبعاد التقليدي أو السياسي 

 المساءلة ضمان المؤسسات ميعج من عندما ترتبط ممارسات الفساد بإنتهاكات حقوق االنسان فإنه يطلب 
 .كوابح للفساد وخلق

 واالجتماعية االقتصادية الثقافية بالحقوق الخاص الدولي المعهد يعترف (ICESCR 158 وقعه ،الذي 
 عام ،وفي الحقوق االنسانية من كحق المياه على للحصول تقريبا األفريقية البلدان جميع ذلك في بما جهة

 .اإلنسان حقوق من حق أن المياه رسميا المتحدة إعترفت األمم 2414
 محددة لمخاطر تتعرض التي الجماعات تمكين على التركيز إلى يحتاج اإلنسان حقوق نهج إن إتخاذ ، 

 .الالزمة الفعالة نحوها  اإلجراءات ،التخاذ الفساد مثل
  التي ليس تحمي المجموعات الفاسدة نفسها وتحافظ على مستوى السلطة لديها بإضطهاد المجموعات

لديها سلطات ، في هذه الحالة لن يستطيعوا االقل حظا المطالبة بحقوقهم مثل حقهم في مياه شرب نظيفة 
 ،إن توفير المعلومات تمكن االقل حظا من المطالبة بحقوقهم  

  عندما يصبح لدى المواطنين الوعي الكافي عن أضرار الفساد سيصبح لديهم االستعداد لمساندة الحمالت
 الفاعلة الجهات تقنع قد إن توضيح الروابط بين الفساد وحقوق االنسان. رامج التي تمنع الفساد والب

 الفساد لمكافحة ، العموميين الموظفين مثل ، الرئيسية
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 : محفزات أو موجهات الفساد 
 لذي يجعل قطاع المياه والصرف الصحي عرضة لعدم االلتزام ؟ا ما

دولة أو منطقة دون أخرى ، ولكن الخصائص المحددة لقطاع المياه تجعله عرضة  قلة النزاهة والمساءلة ال تخص
لممارسات غير أخالقية ، مثل االحتكارات واسعة النطاق ، تورط المستوى االعلى في القطاع العام ، االنشاءات ل

 . كبيرة تماما كما هو الحال في العالم 
 درجات أقصى تتطلب وبالتالي ، العيش ا على صحة االنسان وسبلإن نزاهة المياه المعرضة للخطر لها تأثيرا واضح

 .لدينا االهتمام
 اآلخرون كان إذا ما ليقرر التصرف حرية لديه. خدمة أو سلعة محتكر ما شخص فيها يكون التي كما وان الحاالت

 ماتنتهي وعادة ، القرارات ذاتخا في أوشفافية مساءلة لديه الحصول، وليس يتم الذي المبلغمو الخدمة  أو يتلقون السلعة
 البلدان وفي ربحية والقطاعات الغير والخاص العام القطاع في صحيح وهذا. للفساد المجال بفسح المسؤولين في

 .سواء حد على الفقيرة و الغنية
دخال ، السلطات بين إن الفصل  ارومحددا ألدو  للعدالة جيد نظام مع وجود ، والشفافية ، والتوازنات الضوابط وا 
 .المحتملة الفساد فرص تقلل وقواعد ومسؤوليات

 ، للموظفين ، وحيث أن جيدة مراقبة وأنظمة ، المياه على مشاريع حقيقية منافسة هناك حيث ، الديمقراطية إن ثقافة
 من والحد الفساد أطراف فضح السهل من االصالح يجعل في والحق المعلومات في الحق المشرفين ، والعمالء
 انتشاره

  Kitgaard’sالفساد   عادلةم
C  =  M + D – A  

 المساءلة  –حريةالتصرف+ االحتكار = الفساد 
 العوامل التي تزيد إحتماالت مخاطر عدم االلتزام  :  1-سادسا

 واالحتكارات الحجم الكبيرة االنشاءات 
  كبيرة العامة المرافقالمستخدمين مرتبطون بشبكة المياه ، تنظيميا : ماديا ) االحتكار في تقديم الخدمة 

 (الخدمات توفير تنظيم للمحليات في كيفية الخيار ، منافسة وجود عدم مع
 المياه ويشجع الرشوة المياه مما يدعم سلطة وموقع مزودي خدمات على المرتفع الطلب. 
 التعسفية التصرفات مناخ يدعم مما والمستهلكين الموردين بين والتعامل التفاعل تكرار 
 (العمالء ) مطالبات للمساءلة في العالقات بين مزودي الخدمة والمستهلكين محدودية ال 
 العمالء المتطور لحقوق غير والمفهوم المدني المجتمع ضعف 
 المؤسسات في الخلل ومظاهر الواضحة واللوائح القواعد وغياب الضعيفة واالجور القدرات 

يير والتي تمكن المؤسسات والجمهور ألتخاذ قرارات مبنية على إن دوافع الفساد تحتاج ألن تتم موازنتها بالدوافع للتغ
 .العلم والوعي وبما يساعد على تحسين فرص محاسبة المسئولين في الحكومات وتضييق الخناق على الفساد
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 العناصر المحفزة وغير المحفزة للفساد 
الحوافز والمثبطات في قطاع المياه ويوجد عدد من . لتي تدفع أو تشجع التصرف المطلوب االحافز هو المكافئة 

وبغض النظر عن االطراف المشاركة فإن الفساد ينتشر حيثما كانت هناك حوافز . والتي تؤثر على كيفية التشغيل 
وينشط الفساد بسبب االحتياجأو الطمع أو الفرصة للحصول على المال أو السلطة أو بسبب فقر .فعلية تدفع لذلك 

 .يحدث الفساد فقط لمجرد الحالة البسيطة للحصول على الماءالمستفيدين ، ولكن قد 
وهناك سبب أساسي لدى أي مسئول فاسد وهوأن المكاسب المحتملة والمتوقعة من التصرفات الفاسدة تفوق الخسائر 
المحتملة ، ولتغيير تخفيف المكاسب المتوقعة من خالل تخفيف كل من معدالت حدوث المعامالت الفاسدة والمكسب 

ولغرض تحقيق ذلك يتم تطبيق الغرامات المناسبه ، ولكنها في الواقع نادرة حاليا على . لناتج من كل معاملة فردية ا
أما المثبطات فهي الزمة إلفشال السلوكيات الفاسدة ومنعها من ترسيخ جذورها . مستوى القطاعات في البالد النامية 

 .في قطاع المياه

 الوقاية من الفساد 
ارد النادرة ونظرا و فز المشجعة على الفساد ألن المسئولين لديهم السلطة وحق االختيار في تخصيص المتوجد الحو 

ألن الندرة تؤدي الى إجتذاب التصرفات االختيارية والتقديرية ، يتم إستخدام ذلك كفرصة وحافز للحصول على مزايا 
 .غير قانونية 

 محفزات الفساد 
  ضعف االنظمة الداخلية 
  د أليات للشكاوى عدم وجو. 
  االحتكار 
  االختيارات التقديرية 

 مثبطات الفساد  
 قواعد السلوكيات القابلة لإللزام بالتنفيذ 
  المواطنين المستهلكين / آليات المشاركة للمستفيدين 
  العقوبات ضد الفساد 
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 الجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية للفساد 
لجوانب االجتماعية  والثقافية واالقتصادية للفساد لكي ندرك أرتباطها بقطاع المياه وهناك العديد من المهم أن نفهم ا

وهذا الشكل أدناه يبين كيف يظهر الفساد . من أنماط الفساد لها جذور في االنماط االجتماعية الثقافية واالقتصادية 
 .في المجتمع واالقتصاد والسياسة والثقافة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصائص االجتماعية والثقافية للفساد في قطاع المياه
تؤثر الثقافة على كيفية دخول الفساد لقطاع المياه ، بالممارسات الفاسدة مثل المحاباة والمحسوبية وطلب الرشاوي 

ذا أدرك االفراد إن تلقي أو دفع الرشوة . مقبول بصورة أكبر في بعض الثقافات دون االخرى  مقابل الخدمات المائية وا 
يجة ألن المؤسسات واللوائح الحالية ضعيفة  أو غير موجودة أصال تمخاطر خفيفة العواقب القانونية كن ال تمثل اال

 .،فإن هذا سيشجع الناس على المزيد من الميل نحو الفساد ويدعون بأن سلوكياتهم من القواعد المقبولة في المجتمع 
على أنه في بعض الحاالت فإن السياسات التي تهدف نحو إعادة تشكيل بعض القيم Tavares   (2444  )يشير 

الثقافية واالجتماعية التي تحفز السلوكيات الصحيحة والملتزمة  وتردع السلوكيات  السلبية،  يمكن أن تكون 
المختلفة ، فإننا نجد أن تقديم والقيم والتقاليد مختلفة عبر المجتمعات والثقافات . إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد 

وفي نفس الوقت فإننا نجد في بعض . الهدايا جزء من عملية التفاوض وبناء العالقات في بعض أنحاء العالم 
الثقافات أن الوالء للقبيلة أو االسرة أو العائلة له قيمة وأولوية على إحترام المؤسسات الرسمية مثل القانون أو الدولة ، 

 إجتماعي 

 إقتصادي

 سياسي

 ثقافي 

يقوم الفساد بتحويل األموال المخصصة للخدمات 
بشكل  االجتماعية الحيوية لذوي األكثر احتياجا

 باتجاه منافع خاصة ممنهج ونظامي

دارة  تدعم إمدادات المياه المتطورة والصرف الصحي وا 
بينما يضعف . الموارد المائية النمو االقتصادي للبالد 

االقتصادي ، ويؤدي إنخفاض مستوى الفساد  الفساد النمو
 القوي  الى النمو االقتصادي

الجذور الثقافية للمحاباة حول  األدبياتهناك العديد من 
اوي وهي شوالمحسوبية والسعي نحو الحصول على الر 

 هنمطية أيضا لقطاع الميا

يلزم تشجيع مجتمع المياه للتوقف عن محاولة إبعاد 
بل ويتعين على أصحاب . ياسة عن قطاع المياه الس

المصالح في قطاع المياه أن يهتموا بالبعد السياسي للمياه 
 ويقوموا بتحويله لسالح قوي 
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إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو سحب الموارد العامة أو الموارد المشتركة الى  ومن الواضح أن
 .    المنافع الخاصة من التصرفات غير المقبولة  في جميع الثقافات والمجتمعات 

 الخصائص االقتصادية لعدم االلتزام  في قطاع المياه 
تراتيجية الشاملة لتنمية البالد والسياسات االقتصادية على النطاق فاإلس. هناك روابط وثيقة بين الماء واالقتصاد 

الواسع بما في ذلك السياسات المالية والتجارية والنقدية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الطلب واالستثمار في 
ات على الموارد وتعتمد القطاعات االقتصادية بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدم. االنشطة المرتبطة بالمياه 
ولذلك فإن إمكانيات الوصول المتطورة لخدمات المياه وتحسين إدارة الموارد المائية تساهم . المائية والخدمات التابعة 

 .بصورة جوهرية في النمو االقتصادي من خالل االنتاجية المتزايدة لمشروعات االعمال والتطوير 
 ويجعل من الصعب الوصول ألهداف التنميةما عدم االلتزام فإنه يضعف النمواالقتصادي أ

العالمية لعدم االلتزام  ال تضع في االعتبار التكاليف غير المباشرة  في شكل وايضا فإن تقديرات تكاليف 
 . االستخدامات البديلة ألرصدة التنمية، وعلى سبيل المثال تقديم الخدمات المائية الصحة والتعليم 

من خالل تخفيض مستويات الوصول للماء وعدم تشجيع االستثمارات والنمواالقتصادي  الفساد يستنزف قطاع المياهف
 . مع إضعاف المبادئ الديمقراطية ويؤدي الى زيادة الضغوط على االنظمة البيئية

اء ما الحوكمة الرشيدة للماء وتطوير إدارة الموارد المائية فهي تدعم وتعزز النمو االقتصادي للبالد وتشارك في القضأ
 على الفقر 

 الجوانب السياسية لعدم االلتزام في قطاع المياه
فهو إلتزام أساسي على القطاع العام لتقديمه ، ولكن ذلك يتأثر تأثيرا  ،إن الوصول لمصادر المياه من حقوق االنسان 

ية وذلك لتعبئة لة سياسفبالنسبة للعديد من المسئولين فإنهم يجعلون من الماء مسألة ومشك. كبيرا بالقرارات السياسية 
القدرات السياسية المتاحه من خالل ذلك وهكذا تتحول الى جزء كبير من المشكلة نفسها ، فإن هذه االتجاهات تؤدي 

 .الى إعاقة سياسات التسعير المستدامة واالستخدام المسئول للمياه 
م المسئول للمياه وباإلضافة الى ذلك فإن إن هذه االتجاهات تؤدي الى إعاقة سياسات التسعير المستدامه واالستخدا

توزيع خدمات المياه يتعرض للتحيز في كثير من االحيان لصالح األشخاص من ذوي التأثير السياسي أو 
 وباإلضافة الى ذلك فإن العوامل السياسية. لمكافئةالناخبين 

 .قد عملت على تراجع االستثمار ومشاركة القطاع الخاص  
المياه للتوقف عن محاولة إبعاد السياسة عن قطاع المياه ، وبدال من ذلك فإن مجتمع المياه يجب  تشجيع مجتمع 

يجب أن يقبل حقيقة أنه يعمل وسط ميدان مشحون سياسيا ، ويحتاج التطور الناجح لقطاع المياه لمشاركة العوامل 
ب أن يرحب اصحاب المصالح في قطاع المياه وهكذا يج. السياسية واالقتصادية والمالية والبيئية واالجتماعية والفنية 

 .بالفرص السياسية المتاحة من خالل الماء وتحويلها الى سالح قوي 
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 :أو تحد من حدوثه (الفساد ) إجراءات وقائية تمنع حدوث عدم االلتزام 
ومرافق المياه هناك العديد من االجراءات الوقائية التي تؤثر بشكل واضح على مدى إنتشار الفساد في المؤسسات 

نا للعمليات الرئيسية والفرعية واالجراءات التي تقوم على اساسها \حيث تعتمد باألساس على مدى دراستنا وتحديد
المرافق وتحقق من خاللها االهداف المرجوة ، فكلما كانت االجراءات واضحة ومعلنه كلما استطعنا السيطرة على 

 ضوحا منافذ عدم االلتزام بوضع إجراءات أكثر و 
 :ونستطيع أن نجمل خطوات مكافحة عدم االلتزام كالتالي 

 تحديد العمليات الرئيسية  -1
 تحديد العمليات الفرعية من العملية الرئيسية  -2
 تحديد حاالت عدم االلتزام التي من الممكن أن تحدث في كل عملية فرعية  -3
 .تحديد إجراءات تمنع حدوث عدم االلتزام عند كل عملية فرعية  -4
 مؤشرا أداء وخطط عمل للتنفيذوضع  -5
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مواقع هامة ومؤسسات دولية معنية بالمساهمة في دعم النزاهة في المؤسسات بشكل عام وفي 
 :مرافق المياه بشكل خاص 

   منظمة الشفافية الدوليةIT  
   شبكة نزاهة المياهWIN   
  بيت المياه السويديSIWI   
   االتحاد االوروبيUNDP  
   شبكة المياه ووترwww.waterintegritynetwork.ne 
   برنامج البنك الدولي للمياه والصرف الصحي 

www.wsp.org 
  منظمة الشفافية 

www.transparency.org 
  شبكة نزاهة إدارة المياه: 

www.waternetonline.ihe.nl 
  تحالف مكافحة الفساد 

www.accu.ug 
  المبادرة األوروبية للمياه 

www.euwi.net 
 شراكة المياه العالمية 

www.gwpforum.org 
  مركز االنترنت ألبحاث الفساد 

www.gwpforum.org 
  مركز المياه والصرف الصحي العالميIRC 

www.irc.ni 
  معهد استوكهلم الدولي للمياه 

www.siwi.org 
 السويدية  منظمة المياه 

www.swedishwaterhouse.se 
  منظمة الشفافية الدولية 

www.transparency.org 
 جهاز حوكمة المياه في برنامج األمم المتحدة للتنمية 

http://www.wsp.org/
http://www.transparency.org/
http://www.waternetonline.ihe.nl/
http://www.accu.ug/
http://www.euwi.net/
http://www.gwpforum.org/
http://www.gwpforum.org/
http://www.irc.ni/
http://www.siwi.org/
http://www.swedishwaterhouse.se/
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www.watergovernance.org 
  األمم المتحدة للتنمية كاب نت ، الشبكة العالمية لبناء القدرات في اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةبرنامج 

 (IWRM  )net.org-www.cap 

 
  

http://www.watergovernance.org/
http://www.cap-net.org/
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الفها، وهو الذي أن الرضا الوظيفي يتعلق بالعنصر البشري هو اللبنة األساسية التي تبنى عليها المؤسسات على اخت
يرسم األهداف ويخطط للوصول إليها وينفذها، وبالتالي فإن اإلنحراف بال شك سوف يؤثر على المؤسسة مما يعيق 

ذا كان من السهل على المؤسسة توفير الموارد المادية إال انها قد .. تحقيقها لألهداف الموضوعة ويعطل مسيرتها وا 
 .البشرية الراغبة في العمل واإلنتاج والحفاظ عليها واستغالل طاقتها الكامنةتعجز أحيانًا عن الحصول على الموارد 

كما يعد العنصر البشري من العناصر المهمة التي تحيا بها أي مؤسسة وخاصة فيما إذا كانت مؤسسة خدمية في 
لتفاعله مع مختلف المجاالت، كما يعد المحّرك األساسي لجميع نشاطات المؤسسة ومصدر من مصادرها المهمة 

المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة، وذلك لما يمتلكه من ميزة تنافسية ناتجة عن الطاقة الكامنة التي تزخر بها 
دواخله، األمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير على نجاح اإلدارة 

، وعلى هذه المؤسسات العمل على استنهاض هذه الطاقة وتأهيلها بواسطة نظام في توفير القدر الكافي من الدافعية
فعال للحوافز وتحسين البيئة الداخلية، أو ما يسمى بالمثيرات اإليجابية التي تعتبر كقوة يمكنها تحريك واستثارة 

 .راقياً  الطاقات الكامنة، لتحقيق درجة عالية من رضا ووالء األفراد العاملين وتضمن بذلك أداء

ما يعتبر الرضا الوظيفي للعاملين من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمؤسسة ومدى فاعليتها على افتراض أن 
المؤسسة التي ال يشعر العاملون فيها بالرضا سيكون حظها قليل من النجاح مقارنة بالتي يشعر فيها العاملون 

استعدادا لالستمرار بوظيفته وتحقيق أهداف المنظمة  بالرضا، مع مالحظة أن الموظف الراضي عن عمله هو أكثر
 .كما أنه يكون أكثر نشاطا وحماسا في العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة به
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