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 الفساد االداري

إن اإلطالع على األدبيات واألبحاث اإلدارية وتجارب البلدان، يوصلنا إلى أن الفساد ظاهرة عالمية ، وقائمة  •

على مر التاريخ ، وليست ظاهرة خاصة أو عرضية في البيئة السورية، فهي موجودة في المجتمعات كافة 

  .والبلدان المتقدمة منها والنامية على حد سواء لكن بدرجات مختلفة

لذلك بات الفساد في السنوات األخيرة موضع اهتمام كبير، ومثار بحث وتمحيص، نظراً لتغلغل قيمه  •

و وممارساته في كافة مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية، أو لتغير سلوكياته وآلياته، أ

وظهرت . حتى تم تشكيل منظمة عالمية تعنى بالفساد وهي منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين. لتضخم آثاره

العديد من الدراسات، وانعقدت المؤتمرات والندوات على المستويين المحلي والعالمي وبمشاركة منظمات دولية 

حدة، مؤسسة التعاون الفرنسي، برنامج األمم المتحدة مثل البنك الدولي ، وكالة اإلنماء الدولي في الواليات المت

اإلنمائي،مركز التنمية االجتماعية والشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة، والتي تهتم جميعها بموضوع الفساد 

ومحاربة آثاره التي تؤدي إلى االنزالق إلى أعماق جديدة من المتاعب االقتصادية، واآلثار االجتماعية الواسعة 

وبدأت المحاوالت في . تستمر تداعياتها السلبية في إعاقة التنمية بأبعادها المختلفة، والسيما االقتصادية منهاالتي 

الدول عموما والدول النامية خصوصا لضبط العمل اإلداري في أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة، من خالل 

ح القول بدرجة كبيرة من الثقة أن الواقع أثبت ضعف ، وربما يص(التنظيمية والتشريعية)الوسائل الفنية والتقنية 

. الجدوى المرجوة  لالكتفاء بمثل تلك الوسائل فقط، أو تغليبها على الوسائل السلوكية االستراتيجية بعيدة المدى

وهنا تبرز أهمية حسم الجدل حول طبيعة الحل في الدول النامية لهذه الظاهرة، فهو ليس اقتصادياً بحتا كما 

ح به البعض أحياناً، وكذلك أنه ليس إدارياً  تروج المنظمات الدولية أو بعضها، كما أنه ليس سياسياً وفقاً لما يلوِّ

محضاً خاضعاً لقواعد وضوابط الزمة لممارسة الجهاز اإلداري دوره في إدارة عملية التنمية، بل هو حل 

ياة االجتماعية، يكون اإلصالح اإلداري تتكامل وتتوافق فيه جهود إصالحية متعددة في مختلف نواحي الح

مدخلها الذي يهيىء الجهاز اإلداري في الدولة لقيادة البرامج اإلصالحية والتنموية األخرى من خالل اهتمامه 

بالجانبين الفني والتشريعي، إضافة لألخالقي المسلكي للعاملين فيه، من أجل ضمان تحقيق التوازن بين المعايير 

ونبين فيما يلي بعض . المحافظة على الحقوق الخاصة للعاملين في القطاع العام والخاصاألخالقية وبين 

  .المساهمات الدولية لمكافحة الفساد

  تقرير منظمة الشفافية ومعايير الفساد •

في برلين ُتعَنى بالشفافية وكبح  3991منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام  •

تصنف بمقتضاه الدول حسب  3991لها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام الفساد و

دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين ألداء الدول المالي المنظمة 

ا منها جامعة كولومبيا ومنها استطالع ومسح تقوم بها مؤسسات مستقلة معروفة بمصداقيتها دولي 31تعتمد على 

استطالع لعشر مؤسسات هذه االستطالعات نتيجة دراسة موثوقة تؤدي إلى  31يعني ( Freedom house)الـ

 ، ..النتيجة التي تُْعلَّن سنويا بقائمة مدركات الفساد

حقيق التنمية الشفافية والمساءلة مقوم أساسي من مقومات الحكم الصالح الذي يشكل شرطا مسبقا من شروط ت- •

البشرية والتي تمثل بدورها الهم الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والهدف النهائي لجميع برامجه 

  .وأنشطته

ففي غياب الشفافية ال يمكن وجود المساءلة، وما . الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما اآلخر •

ويسهم وجود هاتين الحالتين معا في قيام إدارة فعالة وكفؤة . فية أية قيمةلم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفا

  .ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة



فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما . ظاهرة تشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة الشفافية •

. حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهمأن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور 

وتمتلك األنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال 

  .مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور

وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات . الحر للمعلوماتتقوم الشفافية على التدفق  •

. والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها

لناس ولكي تكون المؤسسات المستجيبة لحاجات ا. وتزيد سهولة الوصول الى المعلومات درجة الشفافية

فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر . ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقا لسيادة القانون

البيروقراطي اعتمادا \وتعتمد شفافية الجهاز . كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان الحكم الصالح

مات توفير البيانات المتعلقة بالحسابات القومية من الحكووهذا يتطلب , . كبيرا على توفر المعلومات وصحتها

وترتبط نوعية عملية صنع القرار والمخاطر والتكاليف المترتبة  .وميزان المدفوعات والعمالة، وتكلفة المعيشة

فمن الواضح أن الحكومة مصدر رئيسي للمعلومات . عليها بطبيعة المعلومات التي يتم تزويدها لصناع القرار

فسياسات الحكومات عرضة للتأثر بمعلومات ذات نوعية رديئة بنفس القدر . ي لها في آن واحدومستخدم رئيس

الذي تشكل فيه المعلومات المتعلقة باالقتصاد وبأوضاع السوق عنصر أساسي لقدرة القطاع الخاص على إجراء 

  .حسابات صحيحة

جعل جميع الحسابات العامة وتقارير  الشفافية عنصر رئيسي من عناصر المساءلة البيروقراطية يترتب عليه •

فالشفافية تقي من االخطاء الحكومية، ومن ارتكاب خطأ في . مدققي الحسابات متاحة للفحص العمومي الدقيق

وقد تّم توجيه جهود المساهمين الخارجيين في عملية تعزيز الشفافية نحو مساعدة . تقدير الموارد، ومن الفساد

تشكل حماية البيئة وجميع أشكال اإلدارة . ت وبرامج اإلنفاق العام أكثر شفافيةالحكومات على جعل الموازنا

 فاإلدارة. المالية مجاالت أخرى يكون فيها للشفافية دور حاسم على صعيد الفعالية وعلى صعيد احتواء الفساد

. انة في العملالمالية بوجه خاص تتيح فرصة كبيرة الرتكاب المخالفات من جانب الموظفين واإلخالل باألم

  .وتستطيع وسائل االعالم إحداث قدر كبير من التأثير في هذا الميدان

يعّرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات  :المساءلة •

نتقادات التي توجه الالزمة ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتصريف واجباتهم، واألخذ باال

  .المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش( بعض)لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول 

تشكل المساءلة البيروقراطية، خصوصا من حيث عالقتها بإدارة األموال العامة، معيارا آخرا من معايير  •

د نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات وتتطلب المساءلة وجو. اإلدارة العامة السليمة

ومن الضروري أيضا . الحكومية، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد

جنبا إلى  (الرسوم الجمركية، مثال)وجود نظم صارمة لإلدارة المالية، وللمحاسبة والتدقيق، ولجباية اإليرادات 

  .مع عقوبات تطّبق بحق مرتكبي المخالفات المالية واإلداريةجنب 

من أجل إحراز شكل أكثر كفاءة وأكثر إنصافا من أشكال اإلدارة، تجري معظم حكومات الدول النامية  •

فإصالح مؤسسات الدولة لكي تصبح أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية  -. إصالحات جارفة ألجهزتها البيروقراطية

  .أركان الحكم الصالحهو ركن من 

  :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد- •

أما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد هدفت إلى ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد  - •

المساءلة واالدارة بصورة أكفأ وأنجع، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال وتعزيز النزاهة و

حيث وضعت مجموعة من التدابير الوقائية تمثل سياسات . السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية

 . وممارسات مكافحة الفساد الوقائية التي يتوجب على الدول األعضاء اتباعها 

ينعكس إيجاباً بالنتيجة على  بشكل يتم ضبط سلوك الموظف العام بما ينسجم وأخالقيات الوظيفة العامة، وبما  •

القيم السلبية المتراكمة في المجتمع لسنوات طويلة غدت خاللها وكأنها قواعد، ومن يتعفف أو ال يقبل بها يعتبر 



وبما ينعكس بالتالي على التنمية االقتصادية واالجتماعية وعلى . نشازاً في القطاع العام والخاص على السواء

  .لمنظمات والهيئات الدوليةلدى جميع االدولة تقييم 

علماً بأن الكثير من الدول ومنها الدول األوربية لم تصادق بعد على اتفاقية األمم المتحدة وبالتالي لم تدخل حيز   •

  .التنفيذ بالرغم من أن أحكام االتفاقية أكدت على سيادة كل دولة عضو فيها

 :مفهوم الفساد االداري •

استخدام السلطة في الوظيفة العامة وتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة اساءة “ وفقا لبعض المراجع هو •

 “العامة

الفاسد هو من ير تكب الغش  –والمفسد هو المحفز ودافع الرشوة ( فاسد –وسيط  –مفسد )أطراف الفساد ثالثة  •

 .لتحقيق مصلحة خاصة له وللمفسد

 .وال يعتبر وسيلة للفساد.ا الخطأ  فهوغير مقصودفالغش مقصود لغاية معينة أم. هناك فرق بين الخطأ والغش  •

 


