مجموع ملخصات محاضرات التنمية المستدامة ومكافحة الفساد
ملخص المحاضرة االولى والثانية
التنمية مضامين وإشكاليات
باعتبار أن التنمیة هي حصیلة جهد فكري طویل ،لذا فقد مر الفكر التنموي بتحوالت كبیرة استوعبت فیها
النجاحات والفشل ،و هذه التحوالت طرحت بدورها مفاهیمها الـــــــخاصة مثلما طرحت مــــــــجموعة
سیاسات و اسـتراتیجیات و صـوال إلى مفهوم التنمیة اإلنسـانیة المسـتدامة ،و سـنحاول فیما یلي سـرد التطور
التاریخي الذي شهده مفهوم التنمیة .
 المـضامين االقتـصاديـة للتنـمية  :لقد ســاد في الخمســینیات من القرن الماضــي النموذج االقتصــاديالمتمحور حول تكوین رأس المال كأحد عناصــر اإلنتاج ،و القائل بأن عملیات التنمیة تحتاج أســاســا إلى
التمویل الخارجي ،و أنه من شــأن تراكم رأس المال المســـــــتمر أن ینعكس "عاجال" أم "آجال" على مختلف
الفئات االجتماعیة ،و بهذا ارتبطت نظریات التنمیة و مقارباتها التنمویة بنماذج النمو االقتصــــــادي التي كانت
تركز على أحد عناصـــــر اإلنتاج و ه و "رأس المال" ،بینما العمل ال یشكل عنصرا مفیدا،حیث تمیزت هذه
النماذج بأنـــــــــها دینامـــــــــي ،بمعنى أن ناتج فترة معینة یحدد حركة المتغیرات في الفترة التالیة ،و ذلك
العتبار أن رأس المال هو العنصــــــــر الذي یتم إنتاجه ،و الذي یدخل في نفس الوقت في إنتاج المنتجات
األخرى بما فیها رأس المال نفسه.
فســـاد التفكیر خالل هذه الفترة بأن التنمیة تحتاج إلى تمویل ضــــخم للموارد من الخارج ،و هو ما ینطبق على
الدول المتقدمة التي كانت مصابة بنقص فادح في الموارد بسبب الحروب العالمیة التي دمرت معظم مرافقها .
أما في فترة الســــتینیات فقد ســــاد االعتقاد بأن النمو االقتصــــادي یعد األســــاس الذي یمكن أن یعول علیه
لتحقیق التنمیة االقتصـادیة باعتقاد أن النمو االقتصـادي سـینعكس تلقائیا على الفقراء بمزایا غیر مباشـرة
تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر و التخلف.
لقد خاب ظن دول العالم الثالث عندما اعتقدت أن هذه االستثمارات وتراكم الثروة المحققة منها سوف تنتشر
وتتساقط و تتوزع بطریقة آلیة فتصل بالتالي إلى المجموعات األفقــــر من الســـــكان في الـــــمجتمع ،وأن هذه
الفئات ســوف تســتفید من منافع النمو االقتصــادي بطریق غیر مباشــر ،فالتنمیة المتمحورة حول األهداف
السلعیة االقتصادیة والنقدیة ،وما ارتبـــط بها من مفاهیــــم وسیاسات واستراتیجیات لم تحقق ما كان مرجوا
منها من تحسین في أحـــوال الناس ،إذ ثبت أن أوضـــاع الفقراء ال تتحســـن بطریقة تلقائیة بمجرد زیادة
االستثمارات بل یتطلب ذلك سیاسات واجراءات مباشرة للهجوم على الفقر والحصول على المعونات األجنبیة و
التكنولوجیا ٕ ،وتوسیع فرص العمل وتمكین ذوي الدخول المنخفضة من الحصول على حاجاتهم األساسیة،

وتـحول االهتمام من النمو االقتصادي إلى قضایا التفاوت والعدالة في التوزیع ،وتم صقل مفهوم أوسع للتنمیة
قلص من هیمنة العنصر االقتصادي وأبرز الجوانب الهیكلیة و الثقافیة والسیـاسیة للتنـمیة.
و شـهدت فترة السـبعینیات مولد نهج االحتیاجات األسـاسـیة للتنمیة الذي طرحته وطورته منظمة العمل
الدولیة ،ویمثل العنصــــر األســــاســـــي لهذا النهج ،ضــــرورة اضـــــطالع الحكومات بدور الموارد في
الخدمات األساسیة ،فعملت السیاسة االقتصادیة على التحــــــیز إلى البیئة االجتــــــماعیة ممثلة في الفقراء
بإعادة توزیــــــع الدخل واألصـــــول اإلنتاجیة لصـــــالح المجموعات األكثر فقرا ،وایجاد مناصب عمل
وانجازات الشباع الحاجات األساسية وتعزیز الرعایة الصحیة والتعلیم مع تجاهل الحقوق المدنیة والسیاسیة
فالفكر التنموي خالل هذه الفترة عالج قضــــــیتین مهمتین :األولى تتعلق بعدالة توزیع الدخل ،و ظاهرة الفقر،
والثانیة ترتبط بأهمیة تأمین "الحاجات األســـــاســــــیة" ألفراد المجتمع عامة ،ولقد القت هاتین المســـــألتین
دعما قویا من خالل تبنیهما من قبل منظمة العمل الدولیة والبنك الدولي ،وذلك القتناعهما بفكرة أن البشــــــــر
هم هدف التنمیة ،غیر أن األمر ظل مقتــــــصرا على توزیع الثمار المــــــادیة للتنمیة دون التطرق إلى
النواحي السیـاسیة والثقافیة.
البـعـد اإلنـساني للتنـمية
 :نتیجة لالنعكاسات السلبیة التي خلفتها برامج التصحیح الهیكلي ،ظهرت العدید من الدراسات التي حاولت
إیجاد حلو ل للنهوض بمســـــتوى التنمیة من جدید ،ولعل من أبرز هذه اإلســـــهامات ،ما جاء به "أمارتیا
كومار ســــن  KUMAR SEN AMARTYAالذي ركز في العدید من اهتماماته الفكریة على تطویر المفهوم
االقتصـــــادي للعالقة بین السلع المنتجة و اإلنسان ،و انتقد ثالثة مفاهیم تقلیدیة للتنمیة
 التوسع في إنتاج البضائع و الخدمات االزدیاد في المنافع ؛ تلبیة الحاجات األساسیة وطرح في مقابل ذلك مفهوم االســــــتحقاقات والقدرات ،فالتنمیة حســـــب "ســــــن " ینبغي أن تعنىبما یســـــتطیع الناس أن یفعلوه أو یمتنعوا عن فعله ،و بعبارات "كارل ماركس " أن یتم اســـــتبدال
ســـــیطرة الظروف والحظوظ على اإلنسان بسیطرة اإلنسان عل الظروف و الحظوظ .
 ونال مفهوم التنمیة البشـریة مكانته في نطاق الفكر اإلسـالمي ،فمن سـمات العمل التنموي اإلسـالميالعنایة الشاملة باإلنسان من والدته إلى نهایة حیاته ،على أن ال تقتصر العنــــایة على جانب واحد من
جوانب شخصیة الفرد و لكن العنایة بجسمه وقلبه وعقله وحسه ووجدانه وضمیره.

وهناك ثالث خیارات أسـاسـیة هي  :أن یحیا الناس حیاة طویلة خالیة من األمراض ،أن یكتسـبوا المعرفة ،و أن
یحصــلوا على الموارد الالزمة لتحقیق مســتوى حیاة كریمة  ،ثم تتســع إلى خیارات أخرى بعد ذلك لتشــمل
الحریات السیاسیة واإلقتصادیة و اال جتماعیة ،توفیر فرص الخلق و اإلبداع ،االحترام الذاتي الشخصي ،التمتع
بحقوق اإلنسان المكفولة ،وهذه الخیارات قد تكون مطلقة و یمكن أن تتغیر مع مرور الوقت
 .فالبرنامج اإلنمائي ینظر للتنمیة البشـــــــریة "على أنها عملیة متوازنة و دینامیة تتضــــــــمن ثالثة أبعاد
أساسیة هي :
 .1تأهیل وتكوین وصــــقل القدرات البشـــریة ،فاألفراد یولدون متســــاویین نســـــبیا في القدرات ،إال أن
هذه القدرات تصقل أو تهدر وفقا لمستوى التأهیل من خالل التعلیم ،التدریب ،التنشئة االجتماعیة .
 .2توظیف واستغالل القدرات البشریة في التنمیة االقتصادیة والسیاسیة  ،والمجتمعیة .
 .3تتعلق بمستوى رفاهة المجتمع.
البـعـد البيـئي للتنـمية
 :یواجه العالم منذ بضـــعة عقود موقفا صـــعبا لم یســــبق له مواجهته ،حیث تعاني الطبیعة على كوكب
األرض من التدهور بفعل النشــــــاطات اإلنسانیة المتعـــــاظمة ،و یعا ني البشـــــر من صعوبات وعجـــــز في
تلبیة مطالبهم من االحتیاجات الضــــروریة ،في مقابل تردي متزاید إلطار معیشــــــتهم ،لذلك ارتبطت
قضـــــایا البیئة ارتباطا وثیقا بقضایا البشر ومشاكلهم من حـــروب و فقـــر وزیادة الســــكان ونقص الوعي
الذي أدى إلى ظــــهور العدید من المشاكل كالتصـحر ،انتشار مظاهر التلـوث ،واضمحالل طبقة األوزون...،
إن البعد البیــــئي یحرص على اإلنــــصاف بین متــــطلبات الجیل الحاضر ومتطلبات األجیال القادمة ،وهو ما
أدى إلى تعمیق فكرة االســـــتدامة في التنمیة اإلنســــانیة ،و التي تعني أال تقتصـــر قابلیة االســــتمرار في
التحســـــــــن على الجیل الحالي من المواطنین في فترة زمنیة معینة ،بل البد من مراعاة التحســـــــــن على
األفق الزمني البعید ،وعلى حالة الحیاة لألجیال المتعاقبة ،وما یضــمن لها الشــروط المناســبة لحیاتها ،و ما
ینتج عن ذلك من تنمیة قدراتها المتنوعة و االنتفاع األمثل بها.
ویعود ظهور مفهوم التنمیة المستدامة إلى مؤتمر استوكهولم سنة  1972م حول البیئة اإلنسانیة ،الذي نظمته
األمم المتحدة ،الذي ناقش للمرة األولى القضایا البیئیة وعالقتها بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم  ،إال أن
هذا المفهوم ظل غامضــــــا خالل عقد الســــــبعینیات ،حیث اقتصــــــر على الندوات العلمیة المغلقة التي
كانت تحاول أن تجد تعریفا مقبوال لهذا المفهوم واجابة مقنعة للتساؤالت حول إن كان باإلمكان تحقیق
تنمیة ٕمنسـجمة مع متطلبات البیئة ال تضع قیودا على طموحات اإلنسان المشروعة لتحقیق التقدم والرقي و
النمو االقتصادي.

لقد عاد مصــــطلح التنمیة المســـتدامة إلى الوجود بعد مرور أكثر من عشـــر ســـنوات من طرف وزیرة
البیئة النرویجیة السابقة "بریند طالند" Brundtland Harlem Groعام  1987عندما قدمـت تقریرها
كـرئیسة للـجنة البیئة و التنمیة التي أنشـــــأتها األمم المتحدة ،موضـــــحة في تقریرها أن األنماط المعمول بها
في دول الشـــــمال والجنوب ال تحتوي على شــر ط االســتدامة ،و أنها حتى و إن كانت تبدو ناجحة بمقاییس
الحاضــر فإنها عاجزة و ضارة بمقاییس المستقبل.
وبعد خمس ســـــنوات ،تبنت األمم المتحدة مؤتمرا عالمیا حول البیئة و التنمیة ســـــمي ب "قمة األرض "
المنعقد ما بین  3و  14جوان  1992بمدینة "ریو دیجانیرو البرازیلیة "والذي كان یهدف إلى و ضــــــع
أســـــس بیئیة للتعاون بین الدول النامیة والدول المتقدمة ،انبثقت عنه وثیقتین هما "إعالن ریو بشــــــــأن البیئة
والتنمیة "1و"جدول أعمال القرن " 21و منذ ذلك الحین أصبحت االستدامة في التنمیة شعارا دولیا .
أبـعـاد التنـمية الـمستدامـة
متعددة تتداخل و تتفاعل فیما من خالل ما ســــبق یالحظ أن التنمیة اإلنســـانیة المســـتدیمة تتضــــمن أبعادا
بینها من شأن التركیز على معالجتها إحراز تقدم ملمو س في تحقیق التنمیة المستهدفة ،و هي
 .1األبـعاد االقتـصادیة و تتضمن :
 ضمان حق حصول األفراد على الموارد الطبیعیة؛ إیقاف تبدید الموارد؛ مدى مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث البیئي و معالجته . .2األبعاد البشریة :و تشمل:
 تثبیت النمو الدیمغرافي؛ أهمیة التوزیع المتجانس للسكان؛ االستخدام الكامل للمواد البشریة الصحة و التعلیم . .3األبعاد البیئیة :و تتضمن
 ایقاف إتالف التربة واالستعمال الرشید للمبیدات ،ومنع تدمیر الغطاء النباتي والمصاید؛ حمایة الموارد الطبیعیة؛ صیانة المیاه؛ تقلیص مالجئ األنواع البیولوجیة؛ -حمایة المناخ من االحتباس الحراري.

 .4األبعاد التكنولوجیة:
 استعمال تكنولوجیات أنظف في المرافق الصناعیة؛ األخذ بالتكنولوجیات المحسنة؛ المحروقات و االحتباس الحراري ؛ الحد من انبعاث الغازات؛ -الحیلولة دون تدهور طبقة األزون.

ملخص المحاضرة الثالثة والرابعة
الفساد  :مفهوم ,انواع ومستويات.
1مفهوم الفساد :التعريف واألسباب
إن تحدید مفهوم الفساد یتطلب منا بادئا تعریفه والوقوف على ماهیته ،والتعرف على األسباب التي أدت الى
قیام هذه الظاهرة
1-1تعريف الفساد :یعتبر مصطلح الفساد إحدى المفردات األكثر تداوال للعدید من السلوكیات واالستعماالتویظهر هذا التعدد في استعمال المفر دة لالختالف اللغوي لها في الغربیة واللغات االجنبیة ،وسنقف على
الدالالت اللغوىة واالصطالحیة لمفردة الفساد .
أ-التعريف اللغوي لمصطلح الفساد :الفساد في معجم اللغة العربیة كلمة مشتقة من الفعل الثالثي (فسد) أي ضد
(صلح) ،و(الفساد) لغة یعني أیضا البطالن فیقال فسد الشيء أي بطل واضمحل ،و الفساد في الشریعة
اإلسالمیة یستمد معانیه من القرآن الكریم التي تناولته في أكثر من الخمسین آیة ،والتي استخدمت لوصف أي
سلوك منحرف و محرم وغیر صالح ،فكلمة فساد في اللغة العربیة استعملت تارة بمعنى االبطال ،ومرة بمعنى
إصابة الشئ بالعطب،ومرة بمعنى االضطراب والخلل ومرة بمعنى الحاق الضرر
في اللغة اإلنجلیزیة ،فكلمة الفساد((Corruptionأصلها التیني مشتقة من الفعل(  (Rumpereأي كسر شيء
ما ،وكثیرا ما یقترن هذا المصطلح في اإلنجلیزیة بالرشوة (،(Briberyوالجریمة المنظمة ( Organised
 (،Crimeلتحمل الكلمة معنى تحول الشئ من حالة صحیة الى حالة غیر صحیة .وفي اللغة الفرنسیة ،فقد
وردت الكلمة بمعنى سوء وتدهور األوضاع وتفسخ  ( ، (Pourrissementو االتالف والتخریب (Sabotage
( .ورغم تعدد المعاني والمرادفات اللغویة ،إال أن كلمة "فساد" تشمل كل فعل منحرف عن األصل .
ب-التعريف االصطالحي للفساد :تجدر اإلشارة إلى أنه ال یوجد تعریف جامع للفساد ،إذ یختلف تعریفه حسب
زمان ومكان استخدامه ،و حسب التوجهات الفكریة لمعرفیه ،و یمكن أن نعرض بعض التعریفات المقدمة
للفساد التي نوردها فیما یلي:
التعریفات المؤسساتیة :نأخذ على سبیل المثال ال الحصر:
تعریف البنك الدولي  :الفساد هو "االستغالل السیئ للوظیفة العامة الرسمیة من أجل تحقیق المصلحة الخاصة"،
ویندرج تحت االستغالل السیئ ما یلي :العموالت ،الرشاوى ،تحویل األموال ،الوساطة ،المحسوبیة في تقلد
الوظائف العامة ،التهرب الضریبي ،تضخیم الفواتیر ،الغش الجمركي ،إفشاء أسرار العقود والصفقات .

تعریف هیئة األمم المتحدة :اختارت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام  2003فل ل أال تعرف الفساد
تعریفا فلسفیا أو وصفیا انصرفت إلى تعریفه من خالل اإلشارة إلى الحاالت التي یترجم فیها الفساد إلى
ممار سات فعلیة على أرض الواقع ومن ثم القیام بتجریم هذه الممارسات وهي الرشوة بجمیع وجوهها وفي
القطاعین العام والخاص واالختالس بجمیع وجوهه والمتاجرة بالنقود واستغالل الوظیفة وتبییض األموال
والثراء غیر المشروع وغیرها من ٕ أوجه الفساد األخرى.
تعریف منظمة الشفافیة الدولیة  :الفساد هو" كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة
خاصة ذاتیة لنفسه أو جماعته.
التعريفات األكاديمية
 في أدبیات علم االقتصاد
 في أدبیات علم االجتماع
 في أدبیات القانون
 في أدبیات علم السیاسة
أسباب الفساد :تتباین أسباب الفساد بتباین ثقافات المجتمعات ،كما تختلف في األهمیة من مجتمع آلخر ،فما قد
یكون سببا رئیسیا في مجتمع ما قد یكون سببا ثانویا في مجتمع آخر ،و لعل أبرزها ما یلي :
 االستبداد السیاسي politique Despotisme :إن االستبداد السیاسي كظاهرة اجتماعیة سیاسیة ثمرة
مجموعة مركبة من القوى والب واعث المختلفة في طبیعتها والمتقاربة في درجة تأثیرها ،المتشكلة
بظروف المكان والزمان ،فاالستبداد السیاسي تحكمه مجموعة متشابكة من األسباب والظروف .
 الجهل و نقص المعرفة بالحقوق الفردیة ،وبالطرق القانونیة للحصول علیها.
 الفقر وما تفرضه الحاجة المادیة الى التحایل و اتباع الطرق الالمشروعة في الحصول على االكتفاء
المادي .
 ضعف مؤسسات الدولة الرقابیة و عدم استقاللیتها
 ضعف اإلرادة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد ،وعدم اتخاذ إجراءات ردعیة ضد من ثبت في حقهم
الفساد بسبب انغماسها في الفساد أو انغماس بعض عناصرها ،ما یعطي األمان للمفسدین ویشجعهم
على ذلك .
 التحول السریع وغیر المخطط في المنظومة االقتصادیة والسیاسیة للدول وعدم اكتمال البناء المؤسسي
واإلطار القانوني التي توفر بیئة مناسبة للفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة
في هذه المراحل .

 تدني رواتب العاملین في القطاع العام ارتفاع مستوى المعیشة مما یؤدي ببعض العالمین إلى البحث
عن مصادر مالیة أخرى حتى لو كان من خالل الرشوة .
 غیاب وضبابیة قواعد العمل واإلجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفین في قطاعات العمل العام
والخاص ،وهو ما یفتح المجال لممارسة الفساد .
 غیاب الشفافیة وتقویض حریة اإلعالم وعدم السماح للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجالت
العامة مما یحــول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.
أنواع الفساد:
تختلف أنواع الفساد باختالف معاییر التصنیف ،والتي منها:
 1من حيث المستوى :
أ -الفساد األكبر( : (Corruption Grandأو فساد القمة و هو الفساد الذي یرتكبه رؤساء الـــدول
والحكومات والوزراء ومن في حكمهم وأساسه الجشع و أن السیاسیین هم أكثر فساد من كبار
الموظفیـن و موظفو الدواوین األعلى مركز وظیفي أكثر فسادا من اآلخرین كما أن رئیس الدولة أو
القائـــــد األعلى یفوق الجمیع فسادا ،و هذا النمط من الفساد ال یكون متعارضا بالضرورة مع
االستقرار السیاسـي ،ومن أمثلته :الصفقات المشبهة ،الرشاوي ،استغالل الموارد العمومیة ،تهریب
األموال وتبییضها...،
ب -الفساد األصغر( : (Corruption Pettyو ه و فساد الموظفین في القطاعـات المختلفة وأساسه الحاجة
االقتصادیة و یحدث عادة عندما یقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز لتسهیل عقد أو إجراء
طرح لمناقصة و تحقیق أرباح خارج إطار القوانین ،كما یمكن للفساد أن یحدث عن طریق استغــالل
الوظیفة العامة دون اللجوء إ لى الرشوة وذلك بسرقة و اختالس أموال الدولة مباشرة ،أو التغاضي عن
اجراء معین مقابل مكسب مادي أو معنوي ،او الوساطات وغیرها من األشكال األخرى.
2من حيث النطاق الجغرافي :ینقسم الفساد الىأ-

الفساد الدولي  :تأخذ ظاهرة الفساد أبعادا واسعة وكبیرة وتصل إلى نطاق عالمي وتتجاوز حدود الدولة
القطریة و ذلك في اطار االقتصاد الحر ،و ما یفرضه من عالقات ترابط بین الشركات المحلیة
والدولیة بالدولة و القیادة السیاسیة بشكل منافع ذاتیة متبادلة یصعـب الحجز بینها لهذا فهو األخطر ،و
لقد أشار تقریر منظمة الشفافیة العالمیة إلى أن الشركات األمریكیة هي أكثر الشركـات التي تمارس
أعماال غیر مشروعة تلیها الشركات الفرنسیة ،والصینیة واأللمانیة و أن جیشا كبیرا من كبار الموظفین
في أكثر من  136دولة یتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقدیم خدمات لتك الشركات .لقد احتل قطاع

المقاوالت و صناعـة األسلحة في الدول الكبرى على سبیل المثال رأس القائمة من حیث كونها أكثر
فروع النشاط االقتصادي التي تنشط في مجال تقدیم الرشاوى إلى المسئولین الحكومیین في الدول
النامیة لخدمة مصالحهم.
ب -الفساد المحلي :یقصد به ما یوجد من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد ،و ال ینأى عن كونه فساد
صغــار الموظفین و األفراد ذوي المناصب الصغیرة في المجتمع عادة ممن ال یرتبطون بمخالفاتهم
بشركات أجنبیة تابعة لدول أخرى ،و ال یزال هذا الفساد األكثر انتشارا في المجتمعات و یتمثل أساسا
في استغالل الوظیفة 1ألغراض شخصیة والرشـــوة و المحسوبیة و استغالل النفوذ...
 -3من حيث المجاالت:
أ-

الفساد السیاسي  :و یتعلق بمجمل االنحرافات السیاسیة ومخالفات القواعد و األحكام التي تنظم عمل
النسق السیاسي في الدولة.

ب -الفساد المالي  :وهو مخالفة القواعد و األحكام المالیة التي تنظم سیر العمل اإلداري والمالي في الدولة و
مخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة و مظاهر الفساد المالي تتمثل في الرشاوى واالختالس و
التهرب الضریــبي والمحاباة و المحسوبیة في التعیینات في الوظائف.
ت -الفساد اإلداري  :و یعبر عن االنحرافات اإلداریة والوظیفیة والتنظیمیة و مجموع المخالفات التي تصدر
عن الموظف العام المتمثلة في عدم احترام أوقات ومواعید العمل و تمضیة الوقت في قراءة الصحـف
واستقبال الزوار والتراخي والتكاسل واالمتناع عن أداء العمل وعدم تحمل المسؤولیة و افشاء أسرار
الوظیفة ،فهو مجموعة األعمال المخالفة للقوانین و الهادفة إلى التأثیر بسیر اإلدارة العامة أو قراراتها
أو أنشطتها بهدف االستفادة المادیة المباشرة أو االنتفاع غیر المباشر.
ث -الفساد األخالقي  :و المتمثل في مجمل االنحرافات األخالقیة و السلوكیة المتعلقة بسلوك الموظف
الشخصـــي و تصرفاته كالقیام بأعمال مخلة بالحیاء في مكان العمل أو الجمع بین الوظیفة و أعمال
أخــرى دون إذن إدارتــه و استغالل السلطة لتحقیق مآرب شخصیة على حساب المصلحة العامة.
أشكال الفساد :تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكات التي یقوم بها بعض من یتولون المناصب العامة،
وبالرغم من التشابه أحیانا و التداخل فیما بینها إال أنه یمكن إجمالها كما یلي:
 المحسوبیة . الرشوة . المحاباة الواسطة. -نهب المال العام.

 االبتزاز. الجریمة المنظمة.4آثار الفساد  :للفساد نتائج مكلفة سواء على المستوى السیاسي أو االقتصادي أو االجتماعي و یمكن إجمالهذه النتائج على النحو اآلتي:
أ -أثر الفساد اجتماعیا تؤدي ظاهرة الفساد إلى خلل في منظومة القیم األخالقیة و تزاید الشعور باإلحباط
وانتشار الالمباالة والسلبیة بین أفراد المجتمع ،وبروز التعصب و التطرف في اآلراء و انتشار
الجریمة بأنو اعها كرد فعــل النهیار القیم و عدم تكافؤ الفرص وكطریقة الشباع حاجات الناس.
ب -أثر الفساد على التنمیة االقتصادیة :یؤدي الفساد إلى تأثیر كبیر على الحیاة االقتصادیة منها :
 الفشل في جذب االستثمارات الخارجیة ،وهروب رؤوس األموال المحلیة ،فالفساد یتعارض مع وجودبیئـة تنافسیة حرة و التي تشكل إحدى الشروط األساسیة لجلب االستثمارات التي تحتاجها الدولة سواء
الدولیة أو المحلیة على حد سواء مما یؤدي إلى ضعف عام في توفیر فرص العمل وانتشار البطالة و الفقر؛
 هدر الموارد بسبب تضارب المصالح الشخصیة بالمشاریع التنمویة العامة والتي تكلف الخزینة العامةأموال طائلة باإلضافة الى سوء توزیع الموارد في غیر الوجه المخصوص لها؛
الفشل في الحصول على المساعدات األجنبیة كنتیجة لسوء سمعة بیئة األعمال؛
هجرة الكفاءات االقتصا دیة نتیجة عدم التقدیر وانتشار المحسوبیة و المحاباة في التوظیف.ج -أثر الفساد على النظام السیاسي  :للفساد آثار سلبیة على النظام السیاسي سواء من حیث شرعیته أو
استقراره أو سمعته و ذلك كما یلي:
یضعف الفساد قدر ة النظام السیاسي على احترام الحقوق األساسیة للمواطنین و في مقدمتها الحق في
المساواة وتكافؤ الفرص وحریة الوصول إلى المعلومات و حریة اإلعالم وحق العمل والحق في
الملكیة ، ...و هو ما یحد من شفافیة ومصداقیة النظام وانفتاحــه وشرعیته.
یؤدي إلى خلق جو من النفاق السیاسي كنتیجة لشراء الو الءات السیاسیة ،خاصة في شكله المتعلق
بالزبونیة السیاسیة والفساد الحزبي وهو ما یبرز بشكل واضح في المواعید االنتخابیة .
إضعاف مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني ما یؤدي الى تغییب الممارسة الدیمقراطیـة .

یؤدي إلى بروز فئة من المفسدین في النظام السیاسي القائم تكون بمثابة قدوة لفئة أخرى في نظام سیاسي
الحـق ،كما تعمل هذه الفئة على خلق ثقافة الترهیب والتخویف بین افراد المجتمع لضمان استمراریتها
وبقائها.

ملخص المحاضرة الخامسة والسادسة
آليات مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة
أضحت ظاهرة الفساد من أكثر التحدیات التي تعیق الدول والشعوب في بلوغ أهداف التنمیة ،بل
وساعدت على انتاج التخلف من جدید وتعمیق الهوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة ،كما أن مسألة
التنمیة ال تختص بها دو لة بعینها بل هي مسألة عالمیة تختزل فیها الحدود السیاسیة ما یفرض التعاون
بین مختلف الفواعل لتجاوز تلك العراقیل وصیاغة رؤیة استراتیجیة تنمویة مشتركة تستجیب لطموحات
كل الشعوب ،وسنعمد في هذا الجزء من الدراسة الى التطرق الى أهم اآللیات لمكافحة الفساد وتحقیق
التنمیة
اآلليات السياسية :تتعدد اآللیات السیاسیات وتختلف درجة أهمیتها من مجتمع آلخر حسب درجة الفساد و
مؤشر التنمیة في كل مجتمع ،وعموما یمكن ذكر أهما فیما یلي


الحكم الراشد كنموذج في الحكم واإلدارة



مبدأ الفصل بین السلطات



تفعیل منظمات المجتمع المدني

اآلليات القانونية :نذكر منها


سیادة القانون



إصالح قطاع العدالة

اآلليات اإلدارية :یمكن ذكر أهمها


اإلدارة االلكترونیة



اإلصـــالح اإلداري ویتضمن :
 إعـادة تنظیـم الـحكومـة
 إعـادة هیـكلة أجهزة الرقابة و تطویر أدوارها
 صیـاغة برنـامج شـامل لتطویر نظـم و ممارسات أجهزة التنفیذ للسیاسات التنمویة الجدیدة
 ضبـط المـنظومة القانونیـة لإلدارات
 إصـالح نظـم التدریـب و التعلیـم



تغیـیر الثقافـة التنـظیـمیة

اآلليات الدولية


اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد.



إتفاقیة اإلتحاد اإلفریقي لمنع الفساد ومكافحته وتتضمن :
 آلیــة المتابعة على مستــوى اإلتحاد اإلفریقـــي
 على مستوى كل دولة طرف :تم اقتراح تشكیل * اللجنــة الداخلیة لمكافحة الفســــاد .

ملخص المحاضرة السابعة تحليل بعض النماذج (التواصل عبر موقع

 GOOGLE CLASSROOMو البريد

االلكتروني ) nounaamouni01@gmail.com
النموذج الجزائري
النموذج الماليزي والسنغافوري
النموذج الرواندي واإلثيوبي

مالحظة

لقد تم تقديم محتوى المحاضرات شكال ومضمونا للطلبة فيما سبق خالل الحصص المنجزة.

