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 : الملخص

النامية ومنها األردن، مما يؤدي إلى شلل عمليات تعد ظاهرة الفساد اإلداري والمالي من أخطر الظواهر التي تواجه الدول وخاصة الدول  
البناء والتنمية االقتصادية، بما في ذلك تدمير القدرات االقتصادية والمالية واإلدارية. ابق على تواصل. إن بناء مؤسسات قوية أمام 

في االتفاقيات والمنظمات لمكافحة الفساد،  المجتمعات المحلية من خالل الوسائل العالمية، المتمثلة في سن القوانين الوطنية والمشاركة  
هو تحد تنموي رئيسي ويكافح الفساد. هو مفتاح المكافحة بين المؤسسات العامة ، يلعب الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة دوًرا 

. ومع ذلك، يفتقر البعض إلى فهم القدرات مهًما ألنه يساعد على تعزيز اإلدارة المالية السليمة وبالتالي تعزيز الحكومة المسؤولة والشفافة
مح  اإلجمالية لألجهزة ، مما يمنعها من استخدام إمكاناتها الكاملة لمكافحة الفساد. الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في وضع يس

ن يشددون بالفعل على المساءلة  له بالمساهمة. وهم معروفون على نطاق واسع بأنهم رقيب مستقلون للمصلحة العامة، وفي بعض البلدا 
 عن "األخالقيات في الخدمة العامة" من خالل تحديد نطاق أعمالهم الرقابية وتدقيق األداء. 

  :المقدمة

،  1921مكافحة الفساد التنظيمي هي قضية رئيسية في األنظمة السياسية واالقتصادية لكل دولة في العالم، بما في ذلك األردن. في عام  
، انهار النظام السياسي وتم إنشاء 2003ا وتأثيرها في البنية السياسية لألنظمة السياسية المتعاقبة في األردن. حتى عام  اختلف تطوره

 .2005نظام سياسي ديمقراطي تعددي، مع إقرار دستور دائم في عام 

أحد أهم هذه التحديات. على المستوى المحلي،  ومع ذلك، واجه النظام الجديد العديد من التحديات متفاوتة الخطورة والشدة، وكان الفساد  
تكمن مخاطر الفساد الرئيسية في هدر األموال العامة، وسوء تخصيص الموارد، وإمكانية تطوير المؤسسات المحلية، وعدم كفاءة الخدمات 

 الفساد وسلوكياته.  العامة للمواطنين، وضعف مناخ االستثمار. يؤدي انخفاض النمو االقتصادي أيًضا إلى العديد من أشكال

من الواضح أن هناك العديد من أشكال الفساد المختلفة والعديد من الطرق المختلفة للقيام بذلك ، وبالتالي ال يمكن حصره في عدد محدود  
بر الفساد من األشكال والمظاهر السلوكية. ربما بعد فترة، سيظهر شكل جديد آخر من أشكال الفساد. في مجاالت الحياة األخرى، ال يعت 

لي.  مشكلة في حد ذاته، بل مشكلة تبرر الفساد وتبرره بطريقة مبتكرة ومهنية للغاية، وتهتم مؤسسات الدولة المختلفة بالفساد اإلداري والما 
 معاناة من هذه الظاهرة، بدأت تظهر هذه العالمات. لكل ظواهر الفساد أشكال ومسارات ومسارات عديدة.

وأسبابه ودور الجهات الرقابية في كبح ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة واقتراح استراتيجيات الرقابة على  ويهدف إلى معالجة الفساد  
كم وزارة التجارة. هذا يشكل األساس لقاعدة التطوير لبقية العمل. قسم البناء. أواًل ، من المهم معرفة ما هو الفساد. ما الذي يؤكد تدخل

 ومخاطر هذه الظاهرة عبر أبعاد متعددة منها االقتصادية واالجتماعية؟ في المؤسسات الحكومية األردنية 

ُتعر ِّف منظمة الشفافية الدولية الفساد المالي واإلداري بأنه )إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة( ، في حين يعرفه  
لحصول على فوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة  صندوق النقد الدولي بأنه )العالقة طويلة األجل المعتمدة التي تهدف إلى ا

  ذات صلة. لألفراد(. أما فيما يتعلق بالمصطلحات القانونية ، فقد عرِّفها مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنها "أداء
لتقصير في انتظار منفعة أو سعيا وراء ميزة أفعال تمثل أداء غير الئق للواجب أو إساءة استغالل للمنصب أو السلطة ، بما في ذلك ا 

 موعودة ، عرضت أو طلبت ، بشكل مباشر أو غير مباشر". 
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من منظور قانوني ، الفساد هو استخدام القوانين واللوائح القائمة أو القابلة للتنفيذ )خارج مكان عمل الفرد( لكسب ميزة غير مشروعة  
امة. مسؤول حكومي ينتهك القواعد )أو الملكية الخاصة لألرض أو الممتلكات أو اآلالت( مصادرة األموال الع  - لنفسه أو لآلخرين. . ب

ويكون مسؤواًل بمعنى الفساد. استناًدا إلى موسوعة العلوم االجتماعية )الفساد هو إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة(  
القطاع الخاص. زيادة. على النحو المحدد )بمعنى ، فإن تعريف رشوة المسؤولين أو السياسيين المحليين أو   الوطنيين يستبعد رشوة 

االنحراف عن القوانين والسياسات العامة وعدم االمتثال لها من أجل تعزيز المصالح السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية ألي شخص 
قد الدولي )إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب أو مجموعة(. ويستند هذا إلى روح منظمة الشفافية الدولية وروح صندوق الن

 خاصة(، شخص أو إحدى عالقاتها طويلة األجل المصرح بها لالستفادة من فعل ما يتعلق بمجموعة من الناس.

إن الفساد  مصطلح يتضمن معاني عديدة في طياته، والفساد موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة فهو موجود في أي  
تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية في تحديد األفراد الذين  

 تمرير القرار لفئة دون األخرى وقد يتضمن مصطلح الفساد اإلداري مجاالت عديدة.  يستلمون الخدمة أو السلعة أو

الفساد السياسي ويتمثل باالنحراف عن النهج المحدد ألدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور باألزلية أو كونه  .1
يات المنظمة للكتل الدولية أو اإلقليمية او القومية لسبب أو أكثر األوحد أو األعظم أو المنظر، أو بيع المبادئ الموضوعة في أدب

 .فالخيانة والتواطؤ والتغافل واإلذعان والجهل والضغط وغيرها اشكال متنوعة للفساد السياسي
موظف  الفساد اإلداري ويتعلق بمظاهر الفساد واالنحراف اإلداري أو الوظيفي من الذي يصدر عن المنظمة او التي تصدر من ال .2

العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط ولوائح العمل، أي استغالل موظفي الدولة لمواقعهم وصالحياتهم للحصول  
 .على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة

نظيمات الدولة )إداريًا( ومؤسساتها الفساد المالي ومظاهره المتمثلة باالنحرافات المالية ومخالفة األحكام والقواعد المعتمدة حاليًا في ت .3
 .مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية

في هذا الموضوع نلقي الضوء على تعريف الفساد اإلداري والمالي باإلضافة إلى بيان بمظاهره حيث ُيعرِّف الفساد اإلداري بأنه مخالفة  
لتحقيق مكاسب مالية شخصية. . مشروع أو منافع شخصية ال يمكن   للقوانين وانحراف عن أداء الواجبات الرسمية في القطاع العام

بأنه إساءة استخدام السلطة العامة من   1996تحقيقها بشكل شرعي. عرِّف صندوق النقد الدولي الفساد اإلداري والمالي في تقريره لعام  
بتزها. أما مظاهر الفساد اإلداري والمالي  أجل الحصول على مكسب خاص يتحقق عندما يقبل مسؤول رشوة أو يطلبها أو يطلبها أو ي 

 تتمثل في االنحرافات اإلدارية والوظيفية والتنظيمية ، وتلك المخالفات التي يصدرها الموظف العام أثناء تأدية واجبات وظيفته الرسمية 
 ضمن منظومة التشريعات والقوانين واللوائح ، و نظام القيم الفردية والذي يمكن تلخيصه كالتالي: 

 الفساد الوظيفي التنظيمي: -أ

م يرتبط الفساد الوظيفي التنظيمي باالنتهاكات التي يرتكبها الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تضر بالعمل وانتظامه، كعد
أو تأدية االعمال   االلتزام بأوقات ومواعيد العمل والحضور واالنصراف أو إضاعة الوقت باستقبال الزوار واالنتقال من مكتب إلى آخر 

 الشخصية، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل، وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة وغيرها.
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 مظاهر الفساد واالنحراف الخلقي: -ب

المتعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته في العمل، كأن يرتكب فعال مخال بالحياء في أماكن العمل أو   ان يتعاطى وهي تلك 
الخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور أو أن يطلب من أي كان هدية أو عمولة، أو أن يجمع بين الوظيفة واي عمل آخر دون  

 إذن إدارته، أو أن يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية له على حساب المصلحة العامة.

ارف واالصدقاء في التعيين، أو المحسوبية السياسية التي ال تتوقف عند  أو أن يمارس المحسوبية االجتماعية، باختيار االقارب والمع
حدود اختيار الموالين سياسيا وحسب، وإنا تمتد إلى معاقبة ومحاربة الخصوم السياسيين أو المستقلين بحرمانهم، بل وفصلهم من الوظائف 

انت على  الكفاءة واالدارة, وقد ترتب  االعتبار  بنظر  االخذ  دون  العامة العامة،  الوظائف  أن شغلت  المحسوبية والمنسوبية  شار ظاهرة 
 والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوئين وغير نزيهين. 

 مظاهر الفساد واالنحراف المالي: -ت

مؤسساتها، كظاهرة استغالل  وتلك المظاهر تتمثل في انتهاك القوانين واالنظمة المالية التي تحكم سير النشاط االداري والمالي في الدولة و 
الوظيفة العامة لتحقيق المصالح الشخصية وظاهرة االسراف في استخدام المال العام التي تأخذ اشكاال وصورا متعددة اكثرها انتشارا هي 

خصصة لتلك البرامج تبديد المال العام. يعد الفساد المالي واإلداري المعرقل الرئيسي لخطط وبرامج التنمية إذ تتحول معظم األموال الم
لمصلحة أشخاص معينين من خالل استغالل مراكزهم أو الصالحيات المخولة لهم وبذلك تتعرقل عملية التنمية ويتفشى التخلف والفساد 

 وينعكس بدوره على مجاالت الحياة كافة وفي ذلك خسارة كبيرة للمال والجهد والوقت وضياع فرص التقدم والنمو واالزدهار. 

   -المسؤولة على مكافحة الفساد عالميًا:الجهات  -

 حددت الجهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد اإلداري على نطاق عالمي وهي:

 منظمة األمم المتحدة -أ

ى استقرار أصدرت األمم المتحدة عدد من القرارات لمحاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة بخطورة الفساد وما له من مخاطر وتهديد عل
 وقد انضمت إليها كثير من دول العالم.  2004وامن المجتمعات وأصدرت أيضًا اتفاقية لمكافحة الفساد سنة 

 البنك الدولي  -ب

وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات واالستراتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد والحد من أثاره السلبية على عملية  
 ادية.التنمية االقتص

 صندوق النقد الدولي  -ت

 . لجأ صندوق النقد الدولي إلى الحد من الفساد بتعليق المساعدات المالية ألي دولة يكون فيها الفساد عائق في عملية التنمية االقتصادية
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 منظمة الثقافة العالمية  -ث

اسي على مكافحة الفساد والحد منه من خالل  وهي منظمة غير حكومية )أهلية( تعمل بالشكل األس  1993أنشأت هذه المنظمة سنة  
االقتصادية   للتغيرات  وفقًا  والتطور  والمرونة  الموضوعية  في  بعضها  مع  وانسجامها  واستقرارها  اإلجراءات  وتبسيط  التشريعات  وضوح 

 واالجتماعية واإلدارية. 

 مفهوم الفساد وأنواعه وبيانه

عتقدات التي يقوم بها الشخص المسؤول أو استغالل أو إساءة استخدام الوظيفة العامة ُيعرف أحياًنا بانتهاك الشرف والمهنة والقيم والم
لتقديمها مجاًنا بحكم  ُيفترض  التي  الخدمة  العامة رشوة مقابل  الخدمة  المسؤول عن  الموظف  لمنفعة شخصية، ويحدث عندما يطلب 

ع واألكاديميين والسياسيين على تداعيات وعواقب الفساد اإلداري  االشتراك أصاًل للقيام بذلك يمكن القول أنه على الرغم من اتفاق جمي
والمالي في أي مجتمع، إال أن هناك إجماًعا أو اتفاًقا على التعريف لم يحدث حتى اآلن. تتأثر رؤية الفساد ومحاولة تعريفه من قبل 

ذلك، ال يوجد إجماع على تعريف شامل يالمس جميع الباحثين بالمجال العلمي للباحث والمنظور الذي يريد من خالله تعريف الفساد. ل
 أبعاد الفساد ويحظى بموافقة جميع الباحثين، على الرغم من مجموع مفردات التعاريف. 

بيروقراطي منحرف واستغالل  للقوانين وسلوك  اعمال مخالفة  عن  ينتج  الذي  الفساد االداري  في  والتفصيل  السبب  اعاله هو  المذكور 
المسؤولين العموميين لمناصبهم وسلطاتهم ووقتهم وفي كثير من االحيان سلوك استثنائي ناتج عن فجوة كبيرة بين ما يجب يكون وما 
هو سلوك إداري غير رسمي بديل للسلوك اإلداري الرسمي الذي تقتضيه الظروف الحقيقية التي تقتضيها التحول االجتماعي واالقتصادي 

يف الفساد األكثر شيوًعا في الممارسة، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يعملون في مجاالت التنمية مثل البنك الدولي،  للمجتمعات. ولعل تعر 
 هو استغالل أو إساءة استخدام الخدمة العامة لتحقيق مكاسب شخصية. 

 أنواع الفساد 

اإلدارية. عندما تفسد اإلدارة، يتم تعويض خدماتها آلية دفع الرشاوى والعموالت المباشرة للموظفين من أجل الحصول على الخدمة   •
إشراف لجنة   االستعداد ألداء واجب تحت  الخدمة.  المستفيد من  مالية من  على مكافأة  للحصول  الفرصة  العام  الموظف  ويغتنم 

رغبات دافع اإلغراء، والتي يمكن الحصول عليها، ويمكن أن تمس الخلل في هذا الوضع من خالل تكييف القرار اإلداري مع  
 الرشوة، حتى لو انحرف القرار اإلداري عن المصلحة العامة. وخروجه الصارخ عن مبادئ القانون.

استغالل المناصب العامة: في معظم البلدان النامية، يسعى كبار المسؤولين وكبار المسؤولين إلى استغالل مناصبهم لتحقيق مكاسب  •
مال أو شركاء األعمال باإلضافة إلى وظائفهم الحكومية. يكرسون معظم اهتمامهم مادية. بمرور الوقت، يلجأون إلى رجال األع

 إليجاد السبل والوسائل لزيادة ثرواتهم. مراعاة االهتمام ببرامج التنمية وتحقيق الرفاهية والرضا لمواطني بلدانهم.
بتهريب األموال المكتسبة بشكل غير قانوني غسيل األموال: يقوم بعض المسؤولين الحكوميين في الدول النامية والدول األخرى   •

وغير قانوني إلى البنوك وأسواق المال في الدول األجنبية لالستثمار في الودائع في بنوكهم بفائدة عالية، أو شراء أسهم في شركات 
 أجنبية أو شراء عقارات.
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ع الخاص. يدفعون رشاوى لمسؤولين حكوميين التهرب الضريبي والجمارك هذا السلوك عادة ما يقوم به رجال األعمال من القطا •
من أجل الحصول على تخفيضات ضريبية أو إعفاء لفترات طويلة أو تخفيض الرسوم الجمركية أو إعفائها أو إعفائها من خالل  

 التالعب بالقوانين أو تغيير مواصفات البضائع المستوردة على الورق لتقليل حجم الرسوم الجمركية.
ذكورة أعاله ال يعني بالضرورة أن مظاهر الفساد تقتصر على ما ورد فيها. تجعل أشكال ومظاهر الفساد المختلفة  تحديد النقاط الم •

من الصعب حصرها في نقاط معينة. االعتداء على المال العام، على سبيل المثال، من خالل بيع بعض المؤسسات الحكومية لسلع 
يق التالعب باألسعار والمواصفات أو دفع رشاوى للحصول على النقد األجنبي وخدمات معينة واستغالل فرص الفساد هنا عن طر 

 بأسعار أقل من أسعار السوق أو دفع رشاوى مقابل االئتمان وحتى الفساد المصاحب للخصخصة كلها مظاهر للفساد

 مظاهر الفساد 

تي يصدرها الموظف المسؤول عن الخدمة العامة أثناء تتعلق بمظاهر الفساد والمخالفات اإلدارية والوظيفية والتنظيمية  المخالفات ال
لقوانين قيامه بمهام في نظام التشريعات والقوانين واللوائح ونظام القيم الفردية التي ال ترقى إلى اإلصالح وملء الفراغ لتطوير التشريعات وا

 التي تستفيد منها. 

اجعة المحدثة باستمرار ، وهنا مظاهر الفساد االداري في عدم احترام من الثغرات بدال من الضغط على متخذي القرار والمشرعين للمر 
 ساعات العمل أو التراخي أو الكسل وعدم المسؤولية والكشف عن اسرار الوظيفة ومظاهر الفساد االداري. 

تدفق الدوائر والمؤسسات إجبار المواطنين على اتباع أساليب ملتوية إلنجاز عملهم بسبب عجز أو فشل النظام اإلداري في اإلنجاز، و 
الحكومية مصحوبة باختيار القيادات اإلدارية غير المؤهلة وفشل سياسات األجور في توفير الحد األدنى. متطلبات المعيشة والتراكم س 

ا وفي مثل هذه ثغرات في القوانين واألنظمة والتشريعات وتغلغل عناصر من ذوي الخبرة في الفساد اإلداري إلى المستويات اإلدارية العلي
الحاالت يضطر المواطنون عادة إلى تقديم رشاوى للموظفين حيث يستمتع بموظفي الحكومة في نفس الوقت وخاصة في مراكز المسؤولية  

 اإلدارية العليا. بمزايا القوة والحصول على امتيازات شخصية في الدولة بشكل قانوني.

مالي، ينتج الفساد عن كافة االنحرافات المالية والمخالفات للقواعد واألحكام المالية التي : في الجانب الأواًل: الفساد المالي واالقتصادي
تساهم في تنظيم العمل اإلداري والمالي للحكومة ومؤسساتها ومخالفة لتوجيهات الجهات الرقابية. السياسات االقتصادية، وسوء توزيع 

 أعباء ثقيلة وتخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ هذه المهام دون رقابة ورقابة ومساءلة.  الثروة والموارد والدخل، أو تحميل اإلدارة الحكومية

: الفساد هو وصف مشين للسلوك غير الالئق الناتج عن تفكك نظام القيم االجتماعية. حتى علماء االجتماع ثانيًا: الفساد االجتماعي
االجتماعي في المصلحة العامة. تشير ممارسة الفساد إلى عدم نزاهة  يعرِّفون مفهوم الفساد بأنه عالقة اجتماعية تنتهك قواعد السلوك  

الشخص الذي يمارسه وبالتالي فهو انتهاك لقيم المجتمع ويقوم على تفوق المنفعة الشخصية على المنفعة العامة. الفساد سلوك ذاتي 
له س الحكومي  الموظف  أو مجموعة من األفراد  فرد  اآلخرين ويمارسها  على  ينعكس  القانون يمكن سيء  لطات وصالحيات بموجب 

ائلية استغالل الفساد في حالة إساءة استخدام الخدمة العامة إذا كان الموظف يستجيب للعادات والتقاليد واالنتماءات القبلية والطائفية والع 
ري قانونا وتحويل األمانة الوطنية والمناطقية حتى يتمكن الجمهور تحولت الخدمة من وسيلة إلدارة شؤون المجتمع العامة وأداة خدمية يج

المقدسة إلى سلعة يتاجر بها في بيع وشراء ممارسة الفساد. إن أخطر نتيجة للفساد في هذا الصدد هو الخلل الذي يؤثر على أخالقيات 
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ة دون مراعاة القيم االجتماعية العمل والقيم االجتماعية والفساد غالبا ما يغير سلوك الفرد ويجعله يتعامل مع اآلخرين ماديا ومصالحه الذاتي
 التي تدعو إلى ذلك. من أجل المصلحة العامة العالية. 

: بسبب االزدواجية في تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها حسب أطراف العالقة والمحسوبية والمجاملة  ثالثًا: الفساد القضائي والقانوني
هل. واإلجراءات الروتينية المعقدة والممارسات غير القانونية )أثناء تنفيذ والمحسوبية لصالح أصحاب الهيبة على حساب الضعيف المتسا

القانون أو تطبيقه( من قبل بعض الفقهاء )المحامين والقضاة(، فإن نظام العدالة القضائية المطبق في العديد من البلدان ليس بالضرورة 
ت شديدة للمفسدين ولكن قانونية ال يتم تطبيق األحكام بشكل صحيح عدم وجود عقوبات للفساد )على الرغم من االحتمال( أو وجود عقوبا

عندما ينطبق الشكل نتيجة لخضوع مؤسسة قضائية انتقائية هنا وهناك لمستويات الضغط السياسي، وهذا يجعل القضاء ضعيًفا ونواقص 
 كون سيطرة السلطة التنفيذية نافذة وربما قوية.في دوره كمؤسسة معنية بالتفسير الدستوري والفصل في قوانين المنازعات خاصة عندما ت

: يصاحب الفساد درجات متفاوتة من الحياة السياسية، والتي هي في صراع واحد على النفوذ والمصالح والموارد،  رابعًا: الفساد السياسي
متفاوتة، ومواقع، وخطورة، وانتشار بين   وهو أيًضا إدارة الشؤون العامة ال تعني التسوية الضرورة أو التبرير، بل تعني الترابط بدرجات

 المفهوم والممارسة والثقافة القائمة على التأثير وتضارب النفوذ والممارسة والثقافة، وسيطرت السلطة الوطنية على طابع الشؤون العامة 
ينتج عنه مخاطر وأضرار كبيرة و ممارسة. مظاهر الفساد السياسي هي الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، والفساد هو الذي  

للدولة والمجتمع، وهو ما يتعلق بإساءة استخدام السلطة من أعلى الهرم الحكومي من أجل المنافع الشخصية، وهي إبرام صفقات تجارية 
 كبيرة في إطار العالقات الدولية. 

 اسباب الفساد االداري والمالي وآثاره 

 ق آفة الفساد االداري والتي يمكن اجمالها باآلتي: تتعدد الدوافع واالسباب التي تؤدي الى خل

 :اسباب تتعلق باإلدارة العامة -1

ان الخلل في االدارة العامة له االثر الكبير في انتشار ظاهرة الفساد االداري ويتمثل ذلك في عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في  
االجهزة الحكومية وعدم ربط الرواتب االجور بالكفاءة والنزاهة وعدم توفر  الجهات الحكومية وتعقد االجراءات وضعف الرقابة الذاتية في  

 .الشفافية في سبيل ذلك

 :تـدني الرواتب واألجـور -2

ان انخفاض مستوى الرواتب واالجور فـي القطـاع العـام وارتفـاع مسـتوى المعيشـة مـن األسـباب الرئيسة والجوهرية للفساد، فانخفاضها 
كـان   كفايتـها لتلبيـة المطالـب ادى الى خلق بيئـة مالئمـة لقيـام بعـض العــاملين بالبحـث عـن مصـادر ماليـة أخــرى بديلـه، حتـى لــووعـدم  

ختالس ذلــك مــن خــالل نهــج السـلوك السـيئ، حيـث يـؤدي هـذا الوضـع إلـى نتيجـة سـلبية ولـدت مـن خاللهـا الرغبة في تقبل الرشوة واال
 .والغش والتحايل والتدليس على المال العام

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

406 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :القصور في تطبيق القوانين -3

من   ان وجود التشــريعات والقــوانين واللــوائح حاجة ملحة فرضتها متطلبات تحقيق المصلحة العامة تنظيمـًا وترتيبـًا ومحاسبة، واستلهمت
الشـعوب ومـن ضـمنها مـا يـنص علـى معاقبـة كـل مرتكـب جريمـًة مهمـا كـان   الوحي اإللهي والكتب السماوية وسـنن األنبيـاء وتجـارب

 .نوعهـا إذا ثبـت ذلـك

د  وفي مقابل ذلك فان التقصـير والتهاون في تطبيق العقوبة، يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل وقوع الجريمة، فالمذنب إذا لـم يعاقـب يـزدا
غـب فـي الجريمـة يستسـهل األمـر، وضـعاف النفوس وعديمي الضمائر الخالين من القيم يتخذون ذلك سـوءًا، لعـدم وجـود الـرادع، والرا 

 .مسارًا لهم فينتهجونـه وبالتـالي ينتشـر ويعم مبدأ عدم العقاب فيستباح المال العام

 :ضعف دور الرقابة واإلعالم والصحافة -4

الفسـاد   فـي مكافحـة  فعالـة  أداة  الرقابـة  الرئيسـية ان  العوامـل  عامـل مهـم مـن  أحسـن توظيفهـا واسـتغاللها وهـي  مـا  إذا  عليـه،  والقضـاء 
المفاهيم وتتم دراسة ومعالجـة القصـور، وتوضـع  الفسـاد، فمـن خاللهـا يـتم اسـتباق حـدوث تلك الظاهرة، فتصحح  لإلصـالح ومكافحـة 

 .محاولي ارتكابها إلى الجهات المختصة البـدائل فيـتم تفاديهـا، واحالة مرتكبيها أو

 فضاًل عما ذكر آنفًا باإلمكان عرض ابرز أسباب الفساد وعلى النحو اآلتي: 

انتهاك الحقوق والحريات من دون، رادع، وتصادر حرية الرأي والتعبير والتنظيم، كما يحاصر دور الصحافة واالحزاب، واختالل   •
 .ة والتنفيذية والقضائيةالتوازن بين السلطات الثالث التشريعي

 .ضعف الجهاز القضائي وعدم قدرته على تنفيذ االحكام، لتدخل السلطة التنفيذية •
ضعف االرادة والنية الصادقة لدى القيادات السياسية في مكافحة الفساد، وعدم اتخاذها اجراءات صارمة، ووقائية أو عقابية بحق  •

 .عناصر الفساد
 .وعدم استقالليتها، وبالتالي ضعف أدوات المساءلة ونظمها في قطاعات المجتمع المختلفةضعف أجهزة الرقابة في الدولة   •
ضعف وسائل االعالم، وعدم حيادتيها في طرح المعلومات واالخبار التي تخص الفساد، حيث تعاني وسائل االعالم في االردن    •

 لمجتمع المدني في مجال محاربة الفساد من التبعية للتيارات والحركات السياسية، فضاًل عن ضعف دور مؤسسات ا
يساهم انتشار الفقر والجهل في مجتمع ما في تفشي الفساد، إذ يكون هناك جهل عام بالحقوق الفردية للمواطن وبحقه في االطالع  •

 .والمساءلة على دور الحكومة وعملها في كثير من المجاالت

 تعد من االسباب الرئيسة ما يأتي: ومن االسباب المتنوعة للفساد االداري والمالي والتي 

االسباب السياسية: من االسباب السياسية التي تؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد هو ضعف الممارسة الديمقراطية و شيوع حالة االستبداد    -أ
تكون هناك جهة رقابية   السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وفي النظم الديمقراطية

 خارج سيطرة السلطة التنفيذية تستطيع المحاسبة على أية تجاوزات مالية وإدارية 
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بلـــــــدان  عدم استقاللية القضاء: عدم استقالليـــة القضاء يؤدي الى انتشار ظاهرة الفـــساد بمســــــــــــــتوى عالي، حيث يالحظ في معظم ال  -ب
لقضاء قاللية القضاء عن عـــــــمل وأداء النظـــــــــــــــــام السياسي وهو ما يعطي أبعادًا سليمة تتمثل بالحكم الصالح، فاستقاللية ا المتقدمــــــة است

على عموم  مبدأ هـــــــام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عـــــــادل وتمتلك سلطة رادعـــــــــة تمارسها 
 .المجتمع دون تمييز وإشاعة العدل بين أفراد المجتمع

ـــــة وهي أسباب اجتماعية: ان األسباب االجتماعية تتمثل في التركيبة السكانــــــــــــية والوالء العائـــلي، مما يؤثر على انتشار الواسطــ  -ج
 العربيـــــــــة وذلك الن الحــيـــــاة االجتماعية تتقبلها وال تعتبرها فسادًا، بل يتم تقديـــــم العون على استمراريـــــة مثلتنتشر في مجتمعات الــــبــــــالد  

 .هــــــذا الــنوع مــن اآلفات وإيجاد المبررات الشرعية لها

الرقابي وعـــــــدم القدرة على ممارسته، وعدم تطبيق القانون    ضعف الدور الرقابي على األعمال: يظهر الفساد في حالة ضعف الـــــــدور  -د
فضاًل عن عدم تفعيل صالحيات األجهزة الرقابية على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة المقصر على المخالفين وضعف المسؤولية 

 .تخـــــــدام األساليب التكنولوجــــيــــــةاإلدارية عـــــن األعمال الموكلة لهــــا أو المحاسبة عـــليها، والقصور الحاد في اس

 :الخاتمة

اة على دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد اإلداري والمالي  فمكافحة الفساد " يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين وتغليظها في الحي
لمواطنين والمجتمع المدني على األداء الحكومي في  العملية، كما أن األجهزة الرقابية تعتبر من أهم متطلبات وجود رقابة قوية من ا

مكافحة الفساد اإلداري والمالي والعمل على حرية تداول المعلومات في االردن  وانقسمت إلى عدد من النقاط، والمتمثلة في المفاهيم 
ة الفساد اإلداري لتجريم الرشوة، وتجريم الواسطة،  األساسية للفساد اإلداري والمالي، وأنواعه، وأسبابه، وآثاره، والتشريعات التي تتعلق بمكافح

حد  وتجريم استغالل النفوذ، وتجريم الكسب غير المشروع، والفساد اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية الحكومية، ودور األجهزة الرقابية لل 
ري من خالل قانون العقوبات، والقيود القانونية من الفساد اإلداري والمالي، أهم المالحظات على معالجة المشروع االردن  للفساد اإلدا

الفساد  للحد من  المقترحة  الفساد، واآلليات  الفساد اإلداري وأساليب مواجهة  لمكافحة  المؤسسي  على حرية تداول المعلومات واإلطار 
المعنوي الروح  وانخفاض  الموظفين،  وأجور  اإلداري  الجهاز  إنتاجية  تدني  على  مؤكدة  والمالي  بالنسبة اإلداري  العموميين  للموظفين  ة 

 النتشار الفساد اإلداري والمالي. 
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Abstract: 

The phenomenon of administrative and financial corruption is one of the most dangerous phenomena facing countries, 

especially developing countries, including Jordan, leading to paralysis of construction processes and economic development, 

including the destruction of economic, financial, and administrative capacity. Be connected. Building strong institutions in 

front of local communities through global means, represented by enacting national laws and participating in conventions and 

organizations to combat corruption, are a major development challenge and one that combats corruption. Is the key to combat 

among public institutions, SAI plays an important role as it helps promote sound financial management and thereby promotes 

accountable and transparent government? However, some lack an understanding of the overall capabilities of devices, 

preventing them from using their full potential to combat corruption. SAI is in a position to contribute. They are widely 

recognized as independent public interest watchdogs, and in some countries already emphasize accountability for “ethics in 

public service” by defining the scope of their audit work and performance audits. 
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