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 الداخليةالتحديات 

الفساد مفهومه 

وطرق وانواعه 
 مكافحته



 مقدمة

وإنما هو , الفساد ال ٌخص مجتمعا بعٌنه أو دولة بذاتها إن 

لما له من خطر على , ظاهرة عالمٌة تشكو منها كل الدول 

, األمن االجتماعً والنمو االقتصادي واألداء المالً واإلداري

ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات 

والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع 

 .الصٌغ المالئمة لذلك



 :اوال مفهوم الفساد 

مفهوم واسع ٌدخل فٌه المالً والسٌاسً واالقتصادي  لفسادا

الخروج عن القانون والنظام أو استغالل وهو واالجتماعً, 

غٌابهما من أجل تحقٌق مصالح سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو 

اجتماعٌة للفرد أو لجماعة معٌنة, فهو سلوك ٌخالف الواجبات 

الرسمٌة للمنصب العام تطلعا إلى تحقٌق مكاسب خاصة مادٌة 

وهناك اتفاق دولً . أو معنوٌة التً تلغً حقا أو تحق باطال

" بأنه " منظمة الشفافٌة الدولٌة"على تعرٌف الفساد كما حددته 

كل عمل ٌتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقٌق مصلحة 

 "خاصة ذاتٌة لنفسه أو جماعته 

 



عبارة عن سلوك غٌر أخالقً ٌشمل  الفساد هو ايضا ويعرف

أعمال غٌر نزٌهة من قبل األفراد الذٌن ٌشغلون مناصب ذات 

السلطة, مثل المسؤولٌن والمدٌرٌن وغٌرهم فً سبٌل تحقٌق 

بعض المكاسب الخاصة على شكل مٌزة مكتسبة أو على شكل 

مال, وٌشمل الرشوة وغسٌل األموال واالحتٌال وإعطاء وقبول 

الهداٌا غٌر المناسبة وتحوٌل األموال والخداع والغش 

والمعامالت المزدوجة والمعامالت غٌر القانونٌة, والتالعب فً 

نتائج االنتخابات وغٌر ذلك من مظاهر الفساد فً المجتمع فً 

القطاعٌن الخاص والعام على مستوى الشركات والمنظمات 
 .واألفراد

 



 الحجمأنواع الفساد من حيث 

 

انواع الفساد  
من حٌث 

 الحجم

الفساد 
 الصغٌر

الفساد 
 الكبٌر



 الصغير الفساد -1

هو أحد أنواع الفساد الذي تكون تأثٌراته غٌر واضحة على البالد, حٌث 

ا على  ًٌ ٌتعلق باألشخاص العادٌٌن الذٌن ال ٌملكوَن تأثًٌرا ملموًسا وقو

المجتمع, كما ٌتعلق بكمٌات قلٌلة من األموال, ولكن قد تتفاقم آثاره لتؤدي 

فً نهاٌة األمر إلى حدوث مشاكل كبٌرة, ومن مظاهر هذا النوع من 

دفع األموال فً سبٌل الحصول على ترقٌات مهنٌة سرٌعة, : الفساد

وكذلك للحصول على مقاعد دراسٌة, أو دفع المال إلى قاٍض لعكس قرار 

 .المحكمة وغٌر ذلك

 

 



   الفساد الكبير-2 

هو أحد أنواع الفساد التً تكون تأثٌراته طوٌلة األمد ومؤثرة بشكل سلبً 
على المجتمع, حٌث ٌتعلق بالمسؤولٌن والمدراء الذي لهم مكانة مرتفعة فً 

البالد وبمبالغ مالٌة ضخمة, ومن مظاهره زٌادة األموال لدى الموظفٌن 
وصّناع القانون فً الدولة فً سبٌل تشرٌع القوانٌن لمصلحة مجموعة من 
األفراد أو لشخص معٌن, ومنح الوظائف والعطاءات ألناس غٌر مؤهلٌن, 

وعملٌات اختالس األموال التً تهدف إلى إنشاء مشارٌع فً المجتمع لخدمة 
 .كافة الناس

 أسباب الفساد 

للفساد أسباب عدٌدة ٌنتج عنها إعاقة النمو االقتصادي لدولة, وإشاعة روح 
الكراهٌة وانهٌار النسٌج االجتماعً بٌن األفراد وطبقات المجتمع نتٌجة عدم 

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص, وغٌر ذلك من النتائج السلبٌة على المستوى 
ويمكن تلخيص أهم األسباب االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً لدولة, 

 :المؤدية للفساد في المجتمع من خالل ما يلي 
 



ا األطماع -1 ًٌ الشخصٌة لدى األفراد, حٌث ٌمتلك اإلنسان فً غرٌزته دافًعا فطر

للتملك, لذلك ٌرجع سبب اإلقدام على أنواع الفساد الكبٌرة والصغٌرة أحٌاًنا إلى 

الرغبة المطلقة لدى المسؤولٌن فً السلطة والمال, ودون وضع أدنى حد لالعتبارات 
 .األخالقٌة الدارجة

 
انخفاض الحس األخالقً والوطنً لدى األفراد؛ إّما بسبب نقص مستوى التعلٌم  -2

 .لدى الفرد, أو المرور بتجربة تعلٌم سلبٌة
 

عدم وجود الشجاعة وانخفاض الوعً بٌن الناس لمواجهة الفساد, فهم ٌصمتون  -3

وٌغضون البصر عنه, وبالتالً ٌشجع ذلك الفاسدٌن على االستمرار باألعمال الفاسدة 
 .بشكل أكبر

 



وجود البٌئات التً تتغاضى عن الفساد وتشجع القٌام به, حٌث ٌمكن اعتبار القدرة  -4

ٌّة والتهرب من المسؤولٌات  على تحقٌق بعض المكاسب الشخصٌة بطرق غٌر شرع
 أمًرا ٌدعو لإلعجاب لدى بعض البٌئات

اللوائح والقوانٌن غٌر الرادعة, حٌث إّن اإلهمال القانونً لدى المناطق المعرضة  -4

للفساد ٌؤدي بدوره إلى انتشار أنواع الفساد والفاسدٌن إلى حد كبٌر, وعرقلة سٌر 
 العدالة, وبطء إجراء العملٌات القضائٌة فً هذه البالد

انخفاض المعاٌٌر األخالقٌة فً الترقٌات, وٌتم ذلك عند ترقٌة األفراد بطرق غٌر  -5
 .شرعٌة وغٌر نزٌهة

 



 انواع الفساد من حيث مجال الفساد

انواع الفساد من 
حٌث مجال 

 الفساد

الفساد 
 االداري

الفساد 
 المالً

الفساد 
 االخالقً

الفساد 
 السٌاسً



 الفساد االداري :اوال 

استغالل منصب ما, من أجل القٌام بأعمال وخدمات لمجموعة من األشخاص, بشرط الحصول على هو 

ٌّئ للوظٌفة, وعدم تطبٌقها بأسلوب مناسب, وال : , بأنهوُيعرف أيضا  مقابل مادي لذلك,  االستخدام الس

ٌّنة, بل على طبٌعة الشخص الذي ٌقبل الحافز نحو الفساد, وٌرتبط  ٌعتمد الفساد اإلداري على وظٌفة مع

عادًة بقبول الرشوة, وهً عبارةٌ عن مقابل ٌحصل علٌه الشخص إلتمام عمل ما دون وجه حق, أي 

باالحتٌال على قوانٌن العمل من أجل تمرٌر شًء ما, ٌحقق مصلحة لفرد, أو مجموعة من األفراد, على 
 .حساب أفراد آخرٌن

 اشكال الفساد االداري 

وهً التدخل لصالح فرد ما, أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة مثل  :الواسطة-1
 .تعٌٌن شخص فً منصب معٌن ألسباب تتعلق بالقرابة

او التأثٌر بغٌر  ,ٌقصد االستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة: النفوذ الوظيفي استغالل -2
 .قانونً او غٌر مشروع على قرار جهة اخرى, من خالل استخدام معلومات سرٌة فً المؤسسة 

ٌقصد بها المخالفات التً ٌرتكبها الموظف, والتً تتصل مباشرة بالعمل الذي :التنظيمية االنحرافات  -3
 .بتأدٌتها اعماله, او التهاون تأدٌة بمواعٌد العمل , او االمتناع عن االلتزام ٌقوم به, كعدم 

 



 :الفساد المالي : ثانيا 

هو استغالل السلطة من اجل الحصول على مكاسب مادٌة غٌر 

مشروعة, من خالل خرق القوانٌن, وعدم مراعاة السلوك 
 .االخالقً 

 اشكال الفساد المالي 

 

 

  

 

الفساد  اشكال
 المالي

 غسٌل االموال
التهرب الضرٌبً 

 والجمركً
 نهب المال العام

 الرشوة



وهً الحصول على أموال أو أٌة منافع أخرى من أجل تنفٌذ عمل أو  :الرشوة -1

 .االمتناع عن تنفٌذه, فٌه مخالفة للقانون أو النظام

 

 

 

 

وهً التعدي على أموال الدولة والتصرف بها من غٌر وجه  :المال العامنهب  -2
 .حق تحت مسمٌات مختلفة

 . مركيجوالالضريبي التهرب  -3

على أموال  شرعٌة قانونٌة تهدف إلى إضفاء اقتصادٌة جرٌمة :االموال غسيل  -4

أو حفظها أو استبدالها أو  إدارتها محرمة, لغرض حٌازتها أو التصرف فٌها أو

 .قٌمتهاإٌداعها أو استثمارها أو تحوٌلها أو نقلها أو التالعب فً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9


 الفساد السياسي :ثالثا 

غٌر مشروعة, وعادة ما ألهداف ٌقصد بالفساد السٌاسً اساءة استخدام السلطة العامة 
 .  تكون سرٌة لتحقٌق مكاسب حزبٌة

السلطة التنفٌذٌة على باقً السلطات, مما ٌعزز دور السلطة الحاكمة بالتفرد هٌمنة -1
 .القرارات, والتعدي على الدولة ومقدراتها باتخاذ 

 .دون ضوابط او قٌود ألعمالها السلطة التنفٌذٌة ممارسة -2

 .عن تقلدهم مناصبهم للمسؤولٌن اعتماد مبدأ اشهار الذمة المالٌة عدم -3

 .المعلومات والسجالت العامة احتكار -4

 .اجراءات النزاهة والشفافٌة غٌاب -5

 .على القانون فاف تالطوارئ لإللقوانٌن استخدام -6

 .على االنفاق العام الة عفوجود رقابة مالٌة على عدم -7

 اجهزة الرقابة للسلطة التنفٌذٌةتبعٌة -8



 :  الفساد االخالقي : رابعا 

هو عباره عن استغالل الوظٌفة تحقٌق رغبات خاصة غٌر 

 .اخالقٌة 

 ومن اهم اشكال الفساد االخالقي 

 
الرشوة 
 الجنسٌة

التحرش 
 الجنسً

اشكال الفساد 
 االخالقي



وهً عرض عالقة عاطفٌة او جنسٌة من  :الرشوة الجنسية -1

طرف على اخر, مقابل الحصول على امتٌازات وظٌفٌة, او 

مكانة او منصب او معاملة, او اٌة مزاٌا اخرى, كأن ٌقوم مدٌر 

بعرض عالقة على موظفة مقابل الحصول على ترقٌة او عالوة 
 .فً الوظٌفة 

 .التحرش الجنسي في اماكن العمل او بسببه  -2

 

 



 طرق مكافحة الفساد 
للحّد من تفّشً ظاهرة الفساد, ٌجب على أفراد المجتمع محاربته 

بشّتى الّسبل واألشكال, عن طرٌق االلتزام الّدٌنً واألخالقً 
 :وطرق معالجته هيوالوطنً واإلنسانً, 

 
سّن األنظمة والتشرٌعات الّشفافة فً األنظمة المضاّدة للفساد  -1

 .  وتوضٌحها, وإنزال أقصى العقوبات على مخالفٌها
ٌّة لهذه الّظاهرة الخطٌرة, ومدى تأثٌرها على التوعٌة -2 المجتمع

 .المجتمع واألفراد, وتنمٌة دورهم فً مكافحتها والقضاء علٌها
ٌّة لمن ٌقوم بالّتبلٌغ عن حاالت الفساد فً -3 تخصٌص مكافئة مال

ٌّة  .الّدوائر الحكوم
 

 
 



عقوبات رادعة تناسب كّل فساد, وذلك لعدم تكراره, وضع -4
 .بشرط أن ٌكون معلناً على المأل للعبرة والعظة

خلق فرص عمل مناسبة للمواطنٌن, من خالل إٌجاد كادر  -5

وظٌفً مناسب لكل فئٍة من فئات المجتمع, وذلك لتحسٌن 

ٌّة للفرد, والمجتمع, والبلد  .الّظروف المعٌش

 .تطوٌر اإلبداع وتنمٌته لدى الموّظفٌن, ومكافئتهم علٌه -6

  

 



ونظًرا آلثار الفساد الكبٌرة على الفرد والمجتمع والدولة, 

وتأثٌراته على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة سعت الدولة 

األردنٌة إلى إٌجاد هٌئة مستقلة تعنى بمحاربة الفساد بكافة 

والتي تأسست عام " هيئة مكافحة الفساد: أشكاله هً
 :وتقوم الهٌئة على المحاور التالٌة. (2006)

 . محور الوقاية من الفساد -1

   محور مكافحة الفساد -2



اإلرادة السٌاسٌة الجادة لتعزٌز النزاهة الوطنٌة ومكافحة الفساد, وسٌادة •
القانون, واحترام حقوق اإلنسان, ومنع اغتٌال الشخصٌة, وترسٌخ مبادئ 

النزاهة على المستوٌٌن الشخصً والمؤسسً, والشفافٌة والمساءلة, 
واستقالل القضاء, والتعاون والتنسٌق بٌن الجهات المختصة, والمشاركة 

 .المجتمعٌة
أبرز المعيقات التي حالت دون فعالية الهيئة في وقد حددت اإلستراتٌجٌة •

 :, بما ٌلً(م2012 -2008)تحقيق اإلستراتيجية السابقة 
تنفٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد لألعوام ضعف -1
واألنشطة التً تضمنتها خطة العمل الشتمالها ( 2012 – 2008)

على أهداف وإجراءات خارجة عن قدرة وسٌطرة هٌئة مكافحة 
 .الفساد

وجود معلومات دقٌقة حول طبٌعة, الفساد وحجمه وآثاره, عدم -2
وإجراءات مكافحته مما آثر على ثقة المجتمع فً جدٌة جهود 

 .مكافحة الفساد
 



إدراك ممثلً القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً لمفهوم عدم  -3
 .الفساد وإجراءات مكافحته مما أدى إلى عدم فاعلٌة منظومة مكافحة الفساد

 .تطبٌق التشرٌعات وآلٌات الرقابة أّثر سلباً على منظومة مكافحة الفسادضعف  -4

التنسٌق والتعاون بٌن مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات ضعف  -5
 .المجتمع المدنً فٌما ٌتعلق بالوقاٌة والتوعٌة والتثقٌف ومكافحة الفساد

هٌئة مكافحة الفساد لمصداقٌتها أمام الجمهور فً التصدي لظاهرة الفساد قدان  -6
 .بسبب االعتقاد بأن واجب مكافحة الفساد والوقاٌة منه ٌقع على الهٌئة وحدها

كفاٌة نوعٌة الموارد البشرٌة والفنٌة وكمٌتها وغٌرها من الموارد األخرى عدم  -7

المتاحة لهٌئة مكافحة الفساد, خاصة بعد ضمها لقانون الخدمة المدنٌة, مما ٌحد من 
 .قدرتها على االستجابة للقٌام بمهامها المتزاٌدة بكفاءة وفاعلٌة

االهتمام بالقطاعات األكثر عرضة للفساد ٌضعف عملٌة الوقاٌة من محدودٌة  -8
 .     الفساد

 

 


