
 

 

 9119(1( ملحق )4علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ) جملت،  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

49 
 

 تحميل لطاىخة الفداد اإلداري في الجدائخ و عالقتو بالتشسية
 سعادالجكتػرة بػىاللــة 

 السخكد الجامعي عبج الحفيع بػ الرػف

 الجدائخ -ميمة

 مقجمة

 لمثػرات ، كىػ محخؾ كاألنطسة كاإلمبخاشػريات الحزارات أغمب انيضار كسقػط في ،تدببت قجيسة الفداد آفة 
خاصة ما  األخضخة،  اآلكنة في ممحػظ بذكل بيا االىتساـ ككحا الطاىخة ىحه كحجيثا، كلقج تدايجت قجيسا كاالنتفاضات
 الشيػض عمى قادرة غضخ كيجعميا بالذمل اإلدارة يرضب ألنو اإلشبلؽ، عمى الفداد أنػاع اإلدارؼ كأخصخ تعمق بالفداد

 اليجامة الزارة الدمبضة لآلثار بالشطخ بالخصػرة، ك تتدع فالفداد اإلدارؼ عبارة عغ مذكمة  .مشيا السصمػبة بالسياـ
ضع األخبلقضة لمسجتسع، كيعضق بخامج التشسضة، كسا يخل بسبادغ العجالة كالشداىة كالسداكاة عمضو فيػ كباء ييجـ الق الستختبة

داخمو. ك ليحا سػؼ نقـػ بتحمضل ليحه الطاىخة في نصاؽ الجدائخ بيجؼ التخفضف مغ حجتو ك تفادؼ انتذاره في مجاالت 
 عجيجة بالتصخؽ لمعشاصخ التالضة: 

  مفيـػ الفداد 

 أنػاع الفداد 

 تعخيف الفداد اإلدارؼ  معايضخ 

 أسبا ب الفداد اإلدارؼ في الجدائخ 

 االثار الدمبضة لمفداد اإلدارؼ بالجدائخ 

 مفيػم الفداد اصصالحا .1

بسحاكلة اّلتعخؼ عمى  إف معالجة ضاىخة بالغة التعقضج كالتذابظ، كمتعجدة السدتػيات كطاىخة الفداد، تدتػجب البجء
ذخكع في البحث عغ سبل مكافحتيا، كال يػجج إجساع حػؿ تعخيف الفداد، ماىضتيا، كتذخضز كافة جػانبيا، قبل ال

 الضػمي، كالحؼ انعكذ عمى باقي القصاعات كالتضارات استخجامو في السجاؿ الدضاسي كربسا يعػد ذلظ إلى عسػمضة كسعة
لظ عمى الشحػ عضشة مغ التعاريف الػاردة في بعس العمـػ كذ كلمػقػؼ عمى مفيـػ الفداد في االصصبلح انتقضشا

 :lxivالتالي

 التعخيفات الفقيية لمفداد  .1.1

تتعجد تعخيفات الفداد التي ساقيا الفقو بسختمف تخرراتو، سػاء كاف فقياء عمع القانػف، أك العمـػ اإلدارية، أك عمع 
 االجتساع، كذلظ كسا يمي:
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 قانػنية زاوية مغ الفداد . تعخيف1.1.1 

 رصجت التي التعخيفات مغ الكبضخ العجد خبلؿ مغ بخزت خاصة، أىسضة لو كأكلػ الفداد بطاىخة القانػف  عمع فقياء اىتع
 ىجفو اإلصبلح، خبلؼ فاسج سيء، كضضفي كسمػؾ ترخؼ":بأنو الفداد يعخؼ الحؼ التعخيف :بضشيا مغ السجاؿ ىحا في

 lxvشخرضة لسرمحة الشطاـ عمى كالخخكج الحخاـ، كالكدب االنحخاؼ

 إدارية زاوية مغ الفداد . تعخيف2.1.1

 ىجفو عغ الجياز انحخاؼ ذلظ إلى فعبل تؤدؼ كالتي الحكػمي، اإلدارؼ  الجياز داخل تتع التي الشذاشات": بأنو يعخؼ
 بأسمػ ب أـ فخدؼ بأسمػ ب كاف سػاء  ك مدتسخة، أـ متججدة برفة ذلظ كاف سػاء خاصة، أىجاؼ لرالح الخسسي
 الشذاشات ىحه في كدكره العاـ، السػضف إلى يذخ كلع دارؼ اإل االنحخاؼ عمى ركد التعخيف كىحا 3 ".مشتطع جساعي

 .lxviاإلدارؼ  الجياز فداد إلى تؤدؼ التي

 اجتساعية زاوية مغ الفداد .تعخيف3.1.1

 السخالفة األعساؿ مجسػع عمى عامة برػرة لمجاللة يدتخجمػنو ك اجتساعضة ضاىخة الفداد يعتبخكف  االجتساع عمساء
 السعايضخ عمى يشحخؼ الحؼ ك ىػ الدمػؾ "العامة السرمحة حدا ب عمى شخرضة مشافع تحقضق بيجؼ كالعخؼ، لمقانػف 
 أك مدتحق، غضخ جساعي أك شخري نفع عمى لمحرػؿ جساعي دكر أداء أك عامة، كضضفة مسارسة تشطع التي كالقػاعج
 االجتساعي الجكر عمى يخكد يفالتعخ  كىحا لآلخخيغ ذلظ تديضل أك لمػاجبات، الدمضع األداء بسعايضخ االلتداـ في التياكف 
 lxviiكاالقترادية كالدضاسضة اإلدارية األخخػ  األدكار كاستبعج الفاسج، الدمػؾ تػجضو في كأىسضتو

 

 

 الجولية والييئات السشطسات مشطػر مغ الفداد . تعخيف2.1

 مرصمح لبضاف مقةمص جاءت التعخيفات فبعس جػىخية، اختبلفات تبخز أف دكف  كلكغ عجيجة تعخيفات لمفداد أف رأيشا
 التي التعخيفات أف السبلحع اإلدارؼ، كالذيء الفداد عبارة عمى خرضرا يخكد اآلخخ بعزيا جاء حضغ في الفداد،

 lxviiiيمي فضسا بعزيا نػرد السجاؿ، ىحا عغ كثضخا تختمف ال الجكلضة كاليضئات السشطسات بيا قالت

 

 لمفداد الجولي البشظ .تعخيف1.2.1

 لتحقضق الػضضفة العامة استعساؿ إساءة ىػ الفداد" :اآلتي التعخيف آخخىا كاف لمفداد، تعخيفات عجة الجكلي البشظ كضع
 :lxixعادة يحجث فالفداد خاصة، مكاسب

 . عامة مشاقرة إجخاءات ك عقج لتديضل رشػة، ابتداز أك شمب أك بقبػؿ مػضف يقـػ عشجما
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 إجخاءات أك سضاسات مغ لبلستفادة رشػة بتقجيع ،خاصة أعساؿ أك الذخكات كسصاء أك ككبلء يعخض عشجما يتع كسا
 .الشافحة القػانضغ إشار خارج أرباح كتحقضق مشافدضغ، عمى لمتغمب عامة

 سخقة أك األقار ب بتعضضغ كذلظ الخشػة إلى المجػء دكف  العامة الػضضفة استغبلؿ شخيق عغ يحرل أف لمفداد يسكغ كسا
 مباشخة الجكلة أمػاؿ

 لمفداد الستحجة معاأل مشطسة .تعخيف2.2.1

 لمخشػة مخادفا جاء معشاه أف غضخ الفداد، إلى 2000 لدشة الػششضة عبخ الجخيسة لسكافحة الستحجة األمع اتفاقضة أشارت
 الفداد عخفت فقج 2003 لدشة الفداد لسكافحة الستحجة األمع اتفاقضة مذخكع أما .مشيا 08 السادة بسػجب كذلظ تساما،

 تػقعا اإلغفاؿ أفعاؿ ذلظ في بسا سمصة أك لسػقع استغبلؿ إساءة أك لمػاجب، سمضع غضخ أداء تسثل بأعساؿ القضاـ ":بأنو
 مسشػحة مدية إثخقبػؿ أك مباشخ غضخ أك مباشخ بذكل تصمب أك تعخض أك بيا يػعج مدية عمى لمحرػؿ سعضا أك لسدية
   lxxآخخ شخز لرالح أك ذاتو لمذخز سػاء مباشخ، غضخ أك مباشخ بذكل

 لمفداد الجولي اإلنتخبػل .تعخيف3.2.1

 2002جػيمضة سشة  في اإلنتخبػؿ عغ الرادرة الذخشضة األجيدة في الفداد لسكافحة العالسضة لمسعايضخ شبقا

  :lxxiيمي ما يتزسغ الفداد مفيػـ فإف

 ة،قضس ذات أشضاء أك نقػد عمى مباشخ، غضخ أك مباشخ بصخيق الحرػؿ محاكلة أك القبػؿ أك الصمب، أك الػعج 
 أك ألنفديع سػاء كمجنضضغ، عدكخيضغ مغ الذخشة في لمعاممضغ مشفعة أك مكافآت، أك خجامات أك ىجايا أك

 .بػاجباتيع بالقضاـ يتعمق عسل عغ االمتشاع أك بعسل القضاـ مقابل تجسعات، أك جسعضات أك آخخيغ ألشخاص

 مغ الذخشة في لمعاممضغ مشفعة أك ت،مكافآ أك خجمات أك ىجايا، أك قضسة ذات أشضاء أك نقػد تقجيع أك عخض 
 مقابل مباشخ غضخ أك مباشخ بصخيق ذلظ كاف كسػاء آخخيغ، ألشخاص أك ألنفديع سػاء كمجنضضغ، عدكخيضغ

 .بػاجباتيع بالقضاـ يتعمق عسل عغ االمتشاع أك بعسل القضاـ

 مجنضضغ، أك عدكخيضغ غم الذخشة مغ العاممضغ، بػاجبات بالقضاـ يتعمق عسل عغ االمتشاع أك بعسل القضاـ 
 لمسداءلة التعخض لتجشضبو شخز مداعجة أك بجخيسة، عمضو الحكع أك االتياـ إلى شخز تعخيس عمضو يتختب
 .قانػنضة غضخ برػرة

 نػعيا كاف ميسا مشفعة أؼ أك مكافأة مقابل محطػر أك سخؼ  شابع ذات شخشضة بسعمػمات اإلدالء. 

 في األعزاء الجكؿ قػانضغ بسػجب فداد أنو عمى عمضو مشرػص عسل عغ االمتشاع أك بعسل القضاـ 
 .األنتخبػؿ
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  ،السذاركة بذكل مباشخ أك غضخ مباشخ، أك السبادرة أك أف يدتخجـ كػسضمة أك أداة قبل أك بعج القضاـ بعسل
يؤدؼ إلى الحرػؿ عمى عسػالت أك محاكلة الحرػؿ عمى عسػالت، أك التآمخ عمى القضاـ بعسل أك االمتشاع 

 ل مغ األعساؿ السحكػرة في جسضع الشقاط الدابقة.عغ عس

 لمفداد الجولية الذفافية مشطسة .تعخيف4.2.1

 الػضضفة ضج عسل":أنو أك " .خاصة مشفعة لخبح العامة الدمصة استخجاـ سػء":بأنو الفداد الجكلضة الذفافضة مشطسة عخفت
  lxxii : ىسا الفداد مغ ػعضغن بضغ الجكلضة الذفافضة مشطسة كتفخؽ   عامة ثقة ىي التي العامة

كىػ ما يعخؼ بسجفػعات التديضبلت التي تجفع فضيا الخشاكػ لمحرػؿ عمى األفزمضة في خجمة يقجميا  الفداد بالقانػن 
 مدتمع الخشػة كفقا لمقانػف.

 كىػ دفع رشػة لمحرػؿ مغ مدتمع الخشػة عمى خجمة مسشػع تقجيسيا. الفداد ضج القانػن 

 الفداد مغ الجدائخي  التذخيع وكحا قارنةالس التذخيعات .مػقف3.1

 لمفداد الفخندي السذخع .تعخيف1.3.1

 :بأنو الفداد االيجابي فعخؼ الدمبي، كالفداد اإليجابي، الّشذط الفداد أسساه ما بضغ الفخندي العقػبات قانػف  مضد لقج
 ".العقج مشح ك أجل مغ بشذاط الحكػمي السػضف سعي"

 "lxxiii.الخجمة تقجيع أك العقج مشح بعج أخخػ  مكافأة أك ليجية السدؤكؿ قبػؿ ":بأنو وعخف فقج الدمبي الفداد أما 

 :الفداد تعخيف مغ الجدائخي  السذخع .مػقف2.3.1

 غضخ العقػبات، قانػف  في لع يجـخ كسا ، 2006 سشة قبل يدتعسل لع إذ الجدائخؼ، التذخيع في ججيج الفداد مرصمح إف
 04بسػجب السخسـػ الخئاسي رقع  2004سشة  الفداد لسكافحة الستحجة األمع ضةاتفاق عمى الجدائخ ترجيق بعج أنو
 فرجر االتفاقضة، كىحه يتبلءـ بسا الجاخمضة تذخيعاتيا تكضضف  عمضيا لداما كاف2004أبخيل  19السؤرخ في:  128 /

ك الحؼ جـخ الفداد السعجؿ كالستسع  2006فضفخؼ  20السؤرخ في  01/06رقع  كمكافحتو الفداد مغ الػقاية قانػف 
بسختمف مطاىخه. إف السذخع الجدائخؼ انتيج نفذ مشيج اتفاقضة األمع الستحجة لسكافحة الفداد؛ إذ أنو اختار كحلظ عجـ 

 lxxivتعخيف الفداد تعخيفا فمدفضا أك كصفضا، بأف انرخؼ إلى تعخيفو مغ خبلؿ اإلشارة إلى صػره كمطاىخه

 أنػاع الفداد .2

شامل ك متفق عمضو لمفداد مغ السعزبلت التي تػاجو الباحثضغ في ىحا السجاؿ، ك ذلظ إف عجـ التػصل إلى تعخيف 
راجع لعجة أسبا ب، ك لعمو في مقجمة ذلظ كجػد صػر ك أنػاع مختمفة ك متشػعة لمفداد، ىحه الرػر تتشػع بتشػع 

لؤلدياف الدساكية كالقضع السؤسدات كالقصاعات التي يشتذخ فضيا الفداد، كاختبلؼ الستػرشضغ بيا، إضافة إلى ما 
ك الذيء السبلحع أف أنػاع الفداد متغضخة ك  .األخبلقضة ك الشرػص القانػنضة مغ تأثضخ كبضخ في تقخيخ ما يعج فاسجا

 متصػرة باستسخار، لتػاكب ما يحجث في العالع مغ تغضضخ ك تصػر في جسضع السجاالت.
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 التشطيع درجة حدب .الفداد1.2

 يمي فضسا ك الذامل، ك السشطع، ك الرغضخ، أك العخضي :ىي السعضار ىحا حدب لمفداد ةرئضدض أنػاع ثبلث ىشاؾ
 .نػع كل تفرضل

  العخضي .الفداد1.1.2

 عغ تعبخ مسا أكثخ شخري سمػؾ عغ تعبخ التي العخضضة، ك الرغضخة الفداد أشكاؿ كافة إلى يذضخ التعبضخ ىحا ك
 الرغضخة السبالغ بعس أك السكتبضة، األدكات سخقة السحاباة، ك حدػبضة،كالس االختبلس، مثل ىحا ك باإلدارة، عاـ نطاـ

  السشّطع الفداد .2.1.2

 ك مدبقة تختضبات ك إجخاءات خبلؿ مغ السختمفة اإلدارات ك السشطسات ك اليضئات في يشتذخ الحؼ الشػع ذلظ ىػ ك
 شبكة بخمتو العسل يجيخ أف بسعشى ، عاممةالس إنياء كضفضة ك دفعيا آلضة ك الخشػة مقجار خبلليا مغ تعخؼ محجدة،
 .اآلخخ عمى مشيا عشرخ كل كيعتسج يدتفضج لمفداد، متخابصة

  الذامل .الفداد3.1.2

 صػرية، سمع أثساف تدجيج أك كىسضة، صفقات شخيق عغ الحكػمضة السستمكات ك لؤلمػاؿ الشصاؽ كاسع نيب ىػ ك
  ...lxxvالخشاكػ  العامة، حةالسرم بجعػػ  خاصة مرالح إلى عامة مستمكات تحػيل

 فيو السشخخشيغ األفخاد انتساء حدب .الفداد2.2

 :ىسا نػعضغ إلى السعضار ليحا شبقا الفداد يرّشف

 العام  القصاع فداد .1.2.2

 ك التشسضة، معػقات أكبخ مغ ىػ ك تتبعيا، التي العسػمضة اليضئات جسضع ك الحكػمضة اإلدارة في السدتذخؼ  الفداد ىػ ك
  .الذخرضة السرالح ك األغخاض ألجل العاـ السشرب استغبلؿ يتع فضو

 الخاص  القصاع .فداد2.2.2

 رشػة مغ الػسائل مختمف باستعساؿ العامةلمجكلة، الدضاسة مجخيات عمى لمتأثضخ الخاص القصاع نفػذ استغبلؿ يعشي ك
 مشطسة تقخيخ أشار كقج إعانة عمى الحرػؿ ك الزخيبة، مغ كاإلعفاء شخرضة مرمحة تحقضق ألجل ىحا ك ىجايا، ك

 تمضيا ثع مذخكعة غضخ أعساؿ تسارس التي الذخكات أكثخ ىي األمخيكضة الذخكات أف الذأف ىحا في الجكلضة الذفافضة
 .lxxviاأللسانضة ثع الرضشضة ثع الفخندضة الذخكات

 الحجع حيث مغ .الفداد3.2

 :ىسا أساسضغ قدسضغ إلى الفداد يقدع السعضار ليحا شبقا
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 الكبيخ الفداد .1.3.2

 أك مادية أىجاؼ لتحقضق كالسػضفضغ السدؤكلضغ كبار بو كيقػـ لئلدارة، العمضا الػضضفضة الجرجات في يشتذخ فداد كىػ
 كالسدؤكلضغ كالػزراء الجكؿ رؤكساء كيختكبو  ضخسة، مبالغ الجكلة لتكمضفو الفداد أنػاع أخصخ كىػ كبضخة، اجتساعضة

 بتػريط ال إ يتع أف يسكغ ال ك فضو، السدتخجمة الخشاكػ  لزخامة الرغضخ الفداد عغ يختمف ك الجكلة، في الكبار
 مثل الرغار، السػضفضغ سمصة عغ تخخج كبضخة، ضسشو تقع التي العسمضات حجع يكػف  حضث عمضا مخاتب في مدؤكلضغ
 الفداد مغ الشػع كىحا ...دكخيةالع السعجات ك التحتضة، البشضة مذاريع ك الثسغ، مختفعة السعجات ك الدمع تػريج عسمضات
 "البضزاء الضاقات ذكؼ  جخائع"ك "الرفػة جخائع تدسضة الغخبي الفقو عمضو أشمق كالدمصة، الساؿ رأس مغ يتذكل كالحؼ
 lxxviiكالتشطضسات القػانضغ لخخؽ  سمصتيع يدتغمػف  حضث عالضة اجتساعضة مكانة يحتمػف  أفخاد مغ تختكب ألنيا

 الرغيخ الفداد .2.3.2

 الجنضا الػضضفضة السدتػيات في يشتذخ ما كعادة قضستيا في محجكدة كعػائج مشافع تدتيجؼ التي الفداد بسسارسات يتعمق
 الخشاكػ  تحتو كتشجرج ما، حج إلى بدضصا فضو السالي السقابل أف كسا السػضفضغ، صغار قبل مغ كيختكب كالسشخفزة
 ميشة نذاط مداكلة تخخضز أك مثبل، البشاء تخاخضز عمى الحرػؿ في التعجضل مقابل تقجـ التي تمظ مثل الصػاعضة،

 lxxviii .معاممة النجاز الزمة كثائق تقجيع عغ لمتغاضي أك معضشة،

  فيو نذأ الحي لمسجال شبقا .الفداد4.2

 اليح تبعا الفداد يقدع ك اإلشبلؽ، عمى الفداد أنػاع لتحجيج عمضيا االستشاد تع التي السعايضخ أىع مغ السعضار ىحا يعتبخ
 :يمي ما إلى السعضار

  األخالقي .الفداد1.4.2

 غضخه عغ بو هللا مضده الحؼ عقمو، يحكع ال تجعمو برػرة سمػكضاتو في االنحصاط إلى بالسخء يؤدؼ الحؼ الفداد ذلظ ىػ
 الخذيمة انتذار ذلظ عغ كيشتج كالسخاتب، الجرجات أقل إلى بحلظ فضشحط كرغباتو لشدكاتو فضدتدمع السخمػقات، مغ

 lxxixلآلدا ب السخالفة كالدمػكات كالفاحذة،

 الثقافي الفداد .2.4.2

 األنػاع عكذ كىػ الثقافي، كإرثيا ىػيتيا يفكظ مسا األمة، لجػ العامة الثػابت عغ جساعة أؼ خخكج بو كيقرج :
 اإلبجاعك  كالتعبضخ الخأؼ حخية كراء لتحرشو تجخمو، تذخيعات سغ أك إدانتو عمى اإلجساع يرعب الفداد مغ األخخػ 
.lxxx  
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 االجتساعي الفداد .3.4.2

 كالجامعات كالسجرسة كاألسخة كتشذئتو، تخبضة الفخد السجتسع ليا أككل التي االجتساعضة السؤسدات يرضب الحؼ الخمل ىػ
 الػالء تقبمو عجـ في يتسثل مدتقبمي، اجتساعي فداد حتسا إلى تؤدؼ الفاسجة التشذئة أف كسا العسل، كمؤسدات
 العاـ. باألمغ اإلخبلؿ ك األكامخ تشفضح كعجـ الخؤساء احتخاـ كعجـ الػضضفي،

 القزائي .الفداد4.4.2

 :صػره أبخز كمغ الطمع، تفذي ك الحقػؽ  ضضاع إلى يؤدؼ مسا القزائضة، اليضئات يرضب الحؼ االنحخاؼ كىػ
 ييمظ ما أخصخ مغ ىػ الذكل حابي القزائي كالفداد الدكر، كشيادة كالخشاكػ، اليجايا كقبػؿ كالػاسصة، السحدػبضة
 السيزػمة. حقػقيع إلعادة الشاس عمضيا يعػؿ التي الدمصة ىػ القزاء ألف كالذعػ ب، الحكػمات

 الدياسي .الفداد5.4.2

 الدمصة استخجاـ إساءة ىػ" :يمي كسا كالتي عخفو "كيكضبضجيا" الحخة السػسػعة تعخيف :مشيا تعخيفات عجة الدضاسي لمفداد
 العامة الدمصة استغبلؿ":بأنو الستحجة األمع ىضئة كسا عخفتو ".مذخكعة غضخ ألىجاؼ الحاكسة الشخب بلق مغ العامة
 ."اآلخخيغ مرالح عمى القخار صاحب مرمحة تغمضب ىػ أك "خاصة مكاسب لتحقضق

 االقترادي .الفداد6.4.2

 التي األعساؿ، كقصاعات االقترادية تلبلحتكارا كاالستغبللضة السشحخفة بالسسارسات الفداد مغ الشػع ىحا يتعمق ك
 تديع التي السزافة القضسة مع يتشاسب ال بسا السجتسع مرمحة حدا ب عمى خاصة اقترادية مشافع تحقضق تدتيجؼ

 لمسشاخ كالسشطسة الحاكسة كالقػاعج الزػابط ضعف نتضجة أك الخقابة غضا ب نتضجة السسارسات ىحه كتحجث بيا،
 lxxxiاالقترادؼ

 كالتبلعب التجارؼ  كالغر كالقانػف، كاألخبلؽ لمقضع مشافضة أعساؿ شخيق عغ كأرباح مادية مشافع مىع الحرػؿ ىػ أك
 الفداد األمػاؿ، تيخيب األجشبضة، الذخكات تسشحيا التي كالخشاكػ  األسػاؽ في أزمات افتعاؿ خبلؿ مغ األسعار في

  lxxxiiالجسخكي التيخ ب الجسخكي،

  :السالي .الفداد7.4.2

 الجكلة في السالي العسل سضخ تشطع التي السالضة كاألحكاـ القػاعج كمخالفة السالضة، االنحخافات لمجس في كيتسثل
 األمػاؿ لتذسل غدل السالي الفداد مطاىخ كتتشػع السالي الخقابة بأجيدة الخاصة التعمضسات مخالفة ك كمؤسداتيا،

 ...الشقجية العسمة تديضف الزخيبي، كالتيخ ب

  ي اإلدار  .الفداد8.4.2

 أثشاء العاـ السػضف عغ ترجر السخالفات التي ككحا التشطضسضة، أك كالػضضفضة اإلدارية االنحخافات مجسػع بو كيقرج
 .كضضفتو لسياـ تأديتو
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 اإلداري  الفداد تعخيف معاييخ .3

 االتجاىات الختبلؼ فقط تخجع ال اإلدارؼ، لمفداد مػحج تعخيف كضع دكف  حالت التي األسبا ب إلى اإلشارة يجب
 ما سمػؾ عمى لمحكع لجييع السعتسج السعضار إلى يعػد قج إنسا رأيشا، كسا إلضيا باحث كل يشتسي التي الفكخية كالسجارس

 ميسا إذ األىع، يعج نطخؼ  لػجية ككفقا اإلدارؼ، الفداد تعخيفات لترشضف أساسا السعايضخ عمى كاالعتساد .فاسج بأنو
 أساسيا عمى يتع التي السعايضخ أحج إشار في داخمة تكػف  كأف بج ال فإنو ح،السرصم ليحا القانػنضة التعخيفات اختمفت
 لتعخيف عمضيا يعتسج معايضخ، أربعة الفقو كضع اإلشار ىحا كفي .فدادا بأنو الترخفات مغ ما ترخؼ عمى الحكع
 :يمي كسا كىي اإلدارؼ، الفداد

 القيسي السعيار .1.3

 اإلشار ضسغ السجتسع في الدائجة القضع عمى الخخكج أشكاؿ مغ شكبل رؼ اإلدا الفداد يعتبخ السعضار، ليحا كفقا
 أك شخرضة مرمحة لتحقضق االنحخاؼ ىحا يكػف  ما كعادة بيا، كااللتداـ التحمي يجب مسا القضع ىحه باعتبار الػضضفي،

 lxxxiiiشابييا ما

 األفخاد عشج القضسي القرػر :بأنو ةاإلداري كالتشسضة التصػيخ نطخيات حػؿ كتابو في االعخجي عاصع :الجكتػر عخفو كسا
 .lxxxivالعامة السرمحة تخجـ التي السجخدة الحاتضة االلتدامات تقجيع عمى قادريغ غضخ يجعميع الحؼ

 السرمحي .السعيار2.3

 عمى لمحكع كسعضار العامة السرمحة تبشي الباحثضغ بعس حاكؿ القضسي، لمسعضار كجيت التي الكبضخة لبلنتقادات نطخا
 الكبلسضكي التعخيف أنيا عمى الباحثضغ بعس لجػ ترشف السعضار ىحا تعتسج التي كالتعخيفات إداريا، اسجالف الدمػؾ
 مشافع لتحقضق السػارد أك الدمصات أك العاـ السشرب استخجاـ إساءة كىػ كاحج معشى حػؿ كتتسحػر اإلدارؼ، لمفداد
 السػارد أك العامة األدكار استخجاـ سػء ":يمي كسا لمفداد جػندػف  مضخائضل تعخيف يأتي الدضاؽ ىحا كفي .خاصة
  "lxxxv.خاصة فائجة لتحقضق

 القانػني .السعيار3.3

 كالتعمضسات كاألنطسة القػانضغ خخؽ  في اإلدارؼ  الفداد يحرخكف  حضث القانػنضضغ، الباحثػف  يفزمو الحؼ ىػ السعضار ىحا
 تختكد التي التعخيفات عمى األمثمة كمغ شخرضة فعةمش كراء بالدعي ذلظ يقتخف  ما كعادة كضضفضا، مخاعاتيا يجب التي
 عمضو يتختب مشحخؼ سمػؾ ":بأنو اإلدارؼ  لمفداد زيجاف، عسخ ودمحم الجباغ حامج ضضاء تعخيف :السعضار ىحا عمى

 كاألشساع خاصة أىجاؼ لتحقضق الحكػمي اإلدارؼ  الجياز داخل الشافحة كالتعمضسات القػانضغ ضج مخالفات ارتكا ب
 بكفاءة لمجسيػر خجمات بتقجيع أىجافو اإلدارؼ  الجياز تحقضق عجـ في تتدبب االجتساعضة كالسكاسب السالضة

 lxxxvi.كفاعمضة
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 العام الخأي .معيار4.3

 اإلدارؼ، لمفداد األخخػ  السعايضخ إلى كجيت التي االنتقادات تجشب اعتساده مغ قرج كقج ندبضا، حجيثا السعضار ىحا يعج
 .كحلظ يخاه  ماال ك اإلدارية الترخفات مغ فاسجا يخاه  ما بصخيقتو لضحجد العاـ الخأؼ إلى بالمجػء كذلظ

 ك أبضس ك أسػد :أنػاع ثبلثة إلى الفداد الباحثاف   كقدع السعضار كيمر ىحا ك بضتخ مغ كل السجاؿ ىحا في تبشى كلقج
 lxxxvii كالسػاششػف   العاـ الجسيػر يخاه  ما عمى اعتسادا رمادؼ

 األسػد .الفداد1.4.3

 . مختكبضو معاقبة كضخكرة إدانتو عمى الجسيػر يتفق الحؼ الدمػؾ ذلظ كىػ

 األبيس .الفداد2.4.3

 .مختكبضو معاقبة إلى يسضمػف  كال الجسيػر عشو يتغاض الحؼ الدمػؾ كىػ

  الخمادي .الفداد3.4.3

 بإدانة السجتسع في معضشة عشاصخ فضيا يصالب التي الحاالت في ىحا كيكػف  الدابقضغ، الشػعضغ بضغ متػسط كىػ
 .ما ترخؼ إدانة عمى السعشضضغ األفخاد يتفق ال عشجما أؼ ذلظ، في متخددا العاـ الخأؼ يبقى حضغ في مختكبضو،

 اإلداري في الجدائخ الفداد أسباب .4

 جتحجي ىػ القرج ك الغاية كإنسا اآلفة، ىحه تبخيخ إلى الجراسة ىحه في اإلدارؼ  الفداد أسبا ب ك دكافع بحث ييجؼ ال
 إستخاتضجضة أية فإف كليحا ناجح، عبلج كل أساس ىػ الدمضع التذخضز ألف الشاجع، العبلج إليجاد بجقة األسبا ب
 عػامل لجسضع السشاسبة الحمػؿ إيجاد عمى الجيػد تخكضد مغ بالشجاح تكمل لكي ليا بج ال اإلدارؼ  الفداد عمى لمقزاء
 الشامضة البمجاف في كانتذاره اإلدارؼ  الفداد تفذي إلى السؤدية ا باألسب تختمف ك .بعزيا استثشاء دكف  الفداد كأسبا ب
 .lxxxviiiكبضخ حج إلى متذابية اإلدارؼ  الفداد مسارسة شخؽ  أف رغع الستقجمة، الجكؿ في عشيا الجدائخ كمشيا

 اإلداري  لمفداد الجاخمية .األسباب1.4

 العام بالسػضف الستعمقة .األسباب1.1.4

 .lxxxixكالشفدضة الذخرضة العػامل مقجمتيا كفي اإلدارؼ  الفداد في لمػقػع بالسػضف تؤدؼ أسبا ب عجة ىشاؾ

 الذخرضة األسبا ب  

 الػراثضة األسبا ب 

 السكتدبة العػامل 
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 كاألخبلقي الجيشي العامل تخاجع 

 العام السخفق أو العامة بالػضيفة الستعمقة .األسباب2.1.4

 اإلداري  لمفداد اإلدارية األسباب 

 العامة، كالسخافق السشطسات داخل اإلدارؼ  الفداد انتذار عمى اإلدارية العػامل أثخ لجراساتا مغ العجيج تشاكلت كلقج
 xcيمي كسا كذلظ لو تسيج أك عمضو تبعث أك اإلدارؼ  لمفداد مشاسبا مشاخا تعج التي كالسشافح األسبا ب حرخ إلى كانتيت

 اإلدارؼ  الجياز تزخع 

 اإلدارؼ  التشطضع سػء 

 القخارات صشع في التفػيس كعجـ السخكدية نحػ السضل 

 اإلدارة في البضخكقخاشي الصابع كغمبة اإلدارية اإلجخاءات تعقج 

 اإلدارية كالسداءلة الخقابة ضعف 

 اإلدارؼ  الجياز في كالسدؤكلضة الدمصة تشاسب عجـ 

 العامة اإلدارة في كالتخقضة التػضضف شخؽ  مػضػعضة عجـ 

 السعضذة متصمباتك  االقترادية لمطخكؼ األجػر سضاسة مػاكبة عجـ 

 كفدادىا اإلدارية القضادات تخمف بعس 

 اإلداري  لمفداد والقزائية القانػنية األسباب 

 إال تذخع ال القػانضغ أف فسعمـػ اإلدارؼ، لمفداد كقزائي قانػني كمشفح مجخل ىشاؾ بأف كىمة ألكؿ السخء يفاجئ قج
 كإعادة السطمـػ عمى كالطمع الغبغ العجالة كرفع اءإرس ىي لمقزاء األساسضة السرمحة كأف العامة السرمحة لتحقضق
 إلى القزاء كيتحػؿ اإلدارؼ  لمفداد مشفحا القػانضغ ىحه تعتبخ فكضف ، القانػف  سضادة لسبجأ استشادا ألصحابيا الحقػؽ 
 الجكؿ في اإلدارؼ  الفداد خبلليا مغ يشفح كقزائضة قانػنضة أسبا ب ىشاؾ الفاسجة؟ لؤلسف األفعاؿ مع كمتداىل مخكج

 :xciيمي ما نحكخ لمفداد كالقزائضة القانػنضة السشافح تػفخىا التي كاألدكات اآللضات بضغ كمغ الجدائخ، رأسيا كعمى العخبضة

 القػانضغ كضػح الكثضخ مغ العامة كعجـ باإلدارة خاصة كثضخة تذخيعات إصجار في التدخع 

 القانػف  كسضادة ةالقزائض الدمصة ضعف القػانضغ ك مغ الكثضخ تصبضق كعجـ تعصضل 

 القػانضغ مغ الكثضخ كقرػر جسػد 

 كالتقمضجية السعقجة الخكتضشضة باإلجخاءات كاألمشضة القزائضة اإلدارة تسدظ 
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 القزائي أحضانا  الجياز فداد 

 اإلداري  لمفداد الخارجية .األسباب2.4

 االجتساعية العػامل .1.2.4

 كخاصة الشامضة الجكؿ مختمف في اإلدارؼ  الفداد انتذار في كالفعالة السؤثخة األسبا ب أىع مغ االجتساعضة العػامل تعتبخ
 بيا السحضصة االجتساعضة لمبضئة كأف في فخاغ تعسل ال اإلدارية األجيدة أف كاالجتساع اإلدارة عمساء يجسع حضث العخبضة
 تفخض الستػارثة كتقالضجىع تيعكعادا الدمبضة أفخاده كعبلقات الستخمف فالسجتسع بيا  العاممضغ ترخفات عمى مباشخ تأثضخ
 السػاششضغ أغمبضة لجػ األسخية كلمتشذئة االجتساعضة لمتخكضبة أف كسا الضػمضة، التعامبلت خبلؿ مغ السشطسات عمى نفديا

 التعمضسي السدتػػ  تجني ك الجيل كالسفدجيغ انتذار الفداد بانتذار كثضقة عبلقة كالجيشضة الفصخية كقضسيع كأخبلقيع
 قضع مع كالحزارة الثقافة الخسسضة صخاع السعامبلت في الصائفضة ك كالقبمضة األسخية االنتساءات لؤلفخاد تػضضف كالثقافي
 :اإلدارؼ  الفداد تفذي عمى الدائجة كالتقالضج العادات حزخية أثخ أسبا ب) الخسسضة العسل

 اإلدارؼ  كالفداد اليجخة ضاىخة 

 اإلدارؼ  الفداد فذيت عمى كتأثضخه الػضضفي كالحذ االنتساءات ضعف 

 اإلداري  لمفداد االقترادية العػامل .2.2.4

 في اإلدارؼ  الفداد ضيػر كراء كاألسبا ب الجكافع أحج باعتبارىا كبضخا دكرا الستخدية االقترادية كالعػامل الطخكؼ تمعب
مغ  تتكػف  لمفداد دلةمعا كضع كالحؼ (Klitgard)نجج  لمفداد االقترادؼ لمتفدضخ السؤيجيغ بضغ كمغ الشامضة، الجكؿ

  xciiاألساسضة اآلتضة: العشاصخ

 .السداءلة – الترخف عمى القجرة + االحتكار =الفداد

 يمي: فضسا االقترادؼ الفداد أسبا ب إجساؿ كيسكغ

 الدكاف عمى االقترادية كالسػارد الثخكة تػزيع سػء 

  تأثضخ الشطاـ االقترادؼ الدائج عمى انتذار الفداد اإلدارؼ 

 الذخائضة القجرة كتجني فقخكال البصالة: 

 الجشدضات الستعجدة دكر ك تأثضخ الذخكات  

 اإلداري  لمفداد الدياسية .األسباب3.2.4

 كالسشافح العػامل ىحه خصػرة أف كسا كالشامضة، الستقجمة السجتسعات في سابقا رأيشا كسا متعجدة كمجاخل مشافح لمفداد إف
 .أخخػ  إلى بضئة مغ تختمف تأثضخىا كدرجة
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 الشامضة األقصار مغ العجيج في اإلشبلؽ عمى أخصخىا مغ تعج اإلدارؼ  الفداد لتفذي الدضاسضة السشافح أف قمشا إذا نبالغ كال
 بقضاداتيا كتتدتخ تحتسي التي األدنى السدتػيات إلى يدتذخؼ  ما سخعاف القسة فداد ألف خرػصا، كالعخبضة عسػما

 .اإلدارؼ  الفداد كانتذار ضيػر إلى السؤدية الدضاسضة األسبا بك  العػامل تفرضل يمي كفضسا .معيا الستػاشئة

 اإلدارؼ  الفداد انتذار عمى الدائج الدضاسي الشطاـ شبضعة تأثضخ 

 اإلدارية األجيدة عمى الدضاسي االستقخار عجـ تأثضخ 

 اإلدارؼ  كالفداد االنتخابات 

 كجسع السؤيجيغ كاستقصا ب االنتخابات خبلؿ غم الدػاء عمى الستقجمة أك الشامضة الجكؿ في الدضاسي الفداد يحجث
 عمى شخيحة كل كاحتضاجات مصالب مع تتبلءـ أك تشدجع التي بالػسائل الشاخبضغ تأيضج كدب كمحاكالت ليا، التبخعات

 ةنقجي بسبالغ الشاخبضغ مغ األصػات بذخاء كتشتيي لبلنتخابات، السخشح قبل مغ الدائفة الػعػد بتقجيع تبجأ كالتي انفخاد،
 إلى لمػصػؿ أنفقيا التي السبالغ استعادة مغ تسكشو التي الدبل عغ بالبحث ممدما نفدو السخشح يجج كبعجىا كعضشضة
 xciiiالحكع

 اإلداري بالجدائخ لمفداد الدمبية اآلثار .5

 أك إدارية أك سضاسضة أك اقترادية كانت سػاء كالسجاالت األصعجة جسضع عمى كخضسة سمبضة آثار اإلدارؼ  لمفداد
 أكثخ السجتسع عمى تشعكذ التي الدمبضة اآلثار أف إال كدبا، إداريا السشحخفضغ بعس كرائو مغ جشي كإف فيػ تساعضة،اج

 ما ىحا محالة، ال دمخه ما مجتسع في انتذخ إذ خصضخ مخض أنو إذ الفداد، كراء مغ ىؤالء يجشضيا التي الفػائج مغ بكثضخ
 :يمي فضسا الدمبضة اآلثار أىع حرخ كيسكغ الػضضفة، بعج كما القضسضة جرسةالس أنرار رأسيع كعمى الفقو غالبضة بو قاؿ

  االقترادية .اآلثار1.5

 بعس يػردكف  الفعاؿ ك السشتج الفداد أنرار أف فخغع متشػعة، آلضات خبلؿ مغ االقترادؼ األداء عمى الفداد يؤثخ
 اآلثار أبخز كمغ كبضخ، االقتراد عمى تأثضخه أف إال الرفقات تكالضف كانخفاض الجانب، ىحا في الفداد إيجابضات
  xcivيمي: ما نحكخ السجاؿ ىحا في الدمبضة

 االقترادي الشسػ عمى الفداد .أثخ1.1.5

 شخيق عغ كاألجشبي السحمي، االستثسار يزعف فيػ شتى، بصخؽ  االقترادؼ الشسػ كيعخقل يزعف اإلدارؼ  الفداد
 كيقمل الثقة، عجـ مغ جػ يخمق كسا السجتسع، مرمحة مخاعاة كف د اقترادية مدايا عمى لمحرػؿ الدعي فخص زيادة

 إضافضا عبئا تسثل إنسا الكبضخة الفداد مجفػعات ألف الخبح، تقمضل إلى الفداد يؤدؼ كسا .لبلستثسار السذجعة الحػافد
 باالستثسار ضارة ضخيبة البعس يعتبخىا بل تكالضفو، مغ كتديج السذخكع عمى

 العامة اإليخادات عمى الفداد .أثخ2.1.5
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 الستعاممضغ مغ الكثضخ يمجأ حضث الجسخكضة، كالخسـػ الزخائب خاصة العامة، اإليخادات خفس إلى اإلدارؼ  الفداد يؤدؼ
 حج إلى ترل خاصة، معاممة مغ يدتفضجكا حتى كالجسارؾ الزخائب لسفتذي كالعسػالت الخشاكػ  دفع إلى االقتراديضغ

 باإلضافة ىحا الحاالت، بعس في كالخسـػ الزخائب دفع مغ الكامل التيخ ب حتى كأ الزخيبضة التداماتيع قضسة خفس
 xcvواآلخخ الحضغ بضغ مشيا يدتفضج التي الزخيبضة اإلعفاءات إلى

 العام اإلنفاق عمى الفداد .تأثيخ3.1.5

 تػجضو إلى مضبل كثخأ تكػف  الفاسجة فالحكػمات األساسضة، كجيتو تغضضخ خبلؿ مغ العاـ اإلنفاؽ عمى سمبا الفداد يؤثخ
 تحجيج لرعػبة كذلظ كإخفاؤىا، كالعسػالت الخشػة عمى الحرػؿ فضيا يديل إنفاؽ ككجػه مذخكعات عمى نفقاتيا كصخؼ
 العدكخؼ  اإلنفاؽ ندبة بضغ قػية عبلقة تػجج حضث العدكخؼ ، كاإلنفاؽ شخائيا أك إنتاجيا في أك الدػؽ  في سعخىا

 كضخامة ناحضة، مغ التامة بالدخية يتدع حضث اإلنفاؽ، مغ الشػع ىحا عمى بةالخقا انعجاـ بدبب كذلظ كالفداد،
 الخجمات عمى اإلنفاؽ يقل ىحا مقابل كفي أخخػ، ناحضة مغ كبضخة عسػالت عمى بالحرػؿ يدسح مسا مجفػعاتو،
  xcviفضيا الفداد عائج النخفاض نطخا كالرحضة التعمضسضة

 االستثسار عمى الفداد .تأثيخ4.1.5

 اإلنتاجضة االستثسارات في الخػض عغ البعج األجانب السدتثسخكف  يفزل حضث االستثسار، مشاخ عمى سمبا لفدادا يؤثخ
 تخزع ال كالتي الفداد فضيا يتحكع التي البضئة تؤدؼ قج كسا أقل، عمضيا الفداد تأثضخ ألف الخجمضة األنذصة إلى كالسضل

 كالرفقات الحقػؽ  عمى لمحرػؿ الفعالة الػسضمة ىػ الفداد ػف يك كشفافة حضث كاضحة قػانضغ أك ضػابط أك لسعايضخ
 مشاخيا يكػف  التي الجكؿ ىحه مثل في أمػاليع استثسار عمى اإلقجاـ عغ الجاديغ السدتثسخيغ عدكؼ إلى كالتخاخضز،

 سعاراأل عمى الفداد ..تأثيخxcvii 5.1.5.الخارج إلى السحمضة األمػاؿ رؤكس ىخك ب إلى يؤدؼ كسا لبلستثسار، شاردا

 قضسة إلى تزاؼ التكمفة، مغ نػعا تعتبخ اإلداريضغ، لمسػضفضغ السذاريع أصحا ب يجفعيا التي كالعسػالت الخشاكػ  إف
 تخرضز سػء إلى يؤدؼ كىحا السصاؼ، نياية في السدتيمظ يتحسميا بحضث ىؤالء، يعخضيا التي كالخجمات الدمعة
 تكمفتيا مغ أعمى لمدمعة سعخا يجفع فالسدتيمظ االقتراد، داخل ػزيعضةكالت اإلنتاجضة الكفاءة عمى سمبا كالتأثضخ السػارد

 تقجيسيا، السػضف يحتكخ التي السدية أك الدمعة عمى لمحرػؿ دفعو إلى يزصخ الحؼ اإلضافي الخيع بدبب الحقضقضة
 إلى أك الخجمة أك معةالد مشتجي إلى يقجـ ال السدتيمظ يجفعو الحؼ الدعخ مغ ىاما جدءا بأف اإلنتاجضة الكفاءة كتتأثخ

  xcviiiالتبادؿ عبلقة في مػقعو بدبب إضافي ريع عمى يدتحػذ كسضط إلى كلكغ الحكػمة،

 . اآلثار الدياسية2.5

 أف إال الػضضفضة، السجرسة أنرار يخػ  كسا الدضاسي، السدتػػ  عمى الفداد يحققيا التي كالفػائج اإليجابضات كانت ميسا
 االستقخار عجـ إلى تؤدؼ فقج لمعضاف، ضاىخة كىي أحج، عمى تخفى ال الدضاسي الشصاؽ عمى الػخضسة الدمبضة الفداد آثار

 الجانب عمى الػخضسة اآلثار مغ كغضخىا كاالضصخابات الفػضى شضػع كالى لذخعضتو الدضاسي الشطاـ فقجاف أك الدضاسي
 :يمي فضسا ذلظ كتفرضل لمجكلة الدضاسي

 ةالحاكس لؤلنطسة الدضاسضة الذخعضة فقجاف 
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 الدضاسضة السذاركة ضعف 

 الجكلة في الجيسقخاشي السشاخ كإضعاؼ زعدعة 

 الدضاسي االستقخار كعجـ الفػضى شضػع 

 اإلدارية اآلثار .3.5

 انعكاسات عمى دراستيا في تخكد ما غالبا أنيا بػضػح يبلحع اإلدارؼ، الفداد مجاؿ في الكتابة ألدبضات الستتبع إف
 حج إلى تغفل الكتابات فإف التػجو كبيحا األكؿ، السقاـ في كاالجتساعي كاالقترادؼ يالدضاس الجانب عمى الطاىخة ىحه
 عمى مجمخة سمبضة آثار لمفداد أف فضو شظ ال كمسا .اآلثار؟ ىحه تتسثل ففضسا اإلدارؼ، لمفداد الدمبضة اإلدارية اآلثار بعضج

 xcixيمي فضسا ندتعخضيا بالجكلة اإلدارؼ  الجياز

 صػرية عسمضة إلى التخصضط عسمضة تحػيل  

 اإلدارؼ  التشطضع جيػد نتائج فاعمضة مغ الحج 

 العامة السرمحة عغ القخار بسقاصج االنحخاؼ 

 اإلدارية الخقابة جيػد إعاقة 

 الدمبضة العامة القضع كانتذار الػضضفة أخبلقضات تجني 

 االجتساعية .اآلثار4.5

  :cاآلتي في إجساليا يسكغ اإلدارية أك الدضاسضة اآلثار عغ ياخصػرت تقل ال كخضسة اجتساعضة آثار عجة اإلدارؼ  لمفداد إف

 كانحداره االجتساعضة العجالة بسبجأ اإلخبلؿ 

 األخبلقضة القضع انيضار 

 االجتساعي االستقخار عمى اإلدارؼ  الفداد تأثضخ 

  القانػنية .اآلثار5.5

 ci:يمي فضسا نجسميا لمجكلة ةكالقزائض القانػنضة السشطػمة مغ كل عمى كخضسة آثار الفداد لطاىخة إف

 بيا ما لكثخة كذلظ العقا ب، مغ اليخك ب عمى الفاسجيغ كتداعج الكافي، الخدع تحقق ال ججيجة تذخيعات ضيػر 
 .قانػنضة ثغخات مغ

 الخقابضة ك األمشضة باألجيدة العاممضغ مغ تشفضحىا عمى القائسضغ فداد نتضجة القػانضغ تصبضق كفاعمضة ججكػ  عجـ 
 .كالقزائضة
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 األمشضة األجيدة أعضغ مغ جخائع متحربلت إخفاء الفاسجيغ لسحاكلة نتضجة األمػاؿ غدضل جخائع ضيػر. 

 القزضة، تفقج حتى السحاكسة، ك العجالة إجخاءات عخقمة إلى السفدجكف  يمجأ حضث السحاكسة، إجخاءات بطء 
 .القانػنضة السدؤكلضة مغ لمتيخ ب ممتػية أسالضب باستخجاـ مشيا، السقرػد العاـ الخدع

 الفداد نذاط عغ ناتجة أمػاؿ مغ بجسعو قامػا ما صحبة ذكييع، مع الببلد لخارج الستيسضغ كفخار ىخك ب 
 .الخمضفة قزضة ذلظ كمثاؿ اإلدارؼ،

 خاتسة

ميسا اختمفت التعخيفات الفقيضة لمفداد إال أنو ضاىخة متذابية األثخ في مختمف البمجاف سػاء كانت نامضة ، متقجمة أك 
ئخة في شخيق الشسػ ك لحا يجب عمضشا ضخكرة مخاعاة األسبا ب الجاخمضة ك الخارجضة لو ك القضاـ بتحمضميا قرج تفادؼ سا

 اإلدارؼ  الفداد مػاجية في أساسي كذخيظ السجني مختمف السخاشخ التي تشجخ عشو كطاىخة سمبضة باعتبار السجتسع
 ىحه لسكافحة السشاسبضغ كالترػر الخصط كضع في إشخاكو جبي بل فقط كالخقابة التبمضغ عسمضة عمى يقترخ ال كذلظ

 اإلسبلمضة الذخيعة مغ أساسا السدتسجة الدػاء عمى كالسػضفضغ السػاششضغ لجػ القضسضة السشطػمة تشسضة الطاىخة ك
 عمى خصكالح لمػشغ كاالنتساء لمسشطسة الػالء ركح بث كالتخىضب، التخغضب سضاسة كتبشي الجيشي الػازع عمى كالتخكضد

 بسخاشخ الفاضمة كالتػعضة كاألخبلؽ كالسبادغ القضع عمى السبشضة الرالحة األسخية التشذئة عمى التخكضد .العامة السرمحة
 كالسمتقضات. كالشجكات التحدضدضة المقاءات عقج خبلؿ مغ الفداد

 السخاجع

 األلطبس فٟ ٚااللزقبدٞ اٌغ١بعٟ الػٌإلف ٚاٌذػٛح اٌفغبد ٌّىبفؾخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؾبس٠غ,'اٌفغبد ِفَٙٛ" خ١بط, ػبِش

 48 .,ؿ 2006 ٌجٕبْ, ٌٍؼٍَٛ, اٌؼشث١خ اٌفغبد,اٌذاس ٌّىبفؾخ اٌؼشث١خ إٌّظّخ اٌؼشث١خ,

 فٟ اٌؼب١ٍِٓ ٔظش ٚعٙخ ِٓ اٌفغبد عشائُ ِٓ ٌٍؾذ اٌّزخزح األ١ِٕخ اإلعشاءاد ٚالغ اٌخضشاْ, ئثشا١ُ٘ عؼذ ثٓ اٌىش٠ُ ػجذ 1

 ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف ,عبِؼخ اٌؾشط١خ اٌؼٍَٛ لغُ ِبعغز١ش, سعبٌخ ,اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ ىخاٌٍّّ فٟ اٌشؽٛح ِىبفؾخ أعٙضح

 21 ؿ , 2003 اٌش٠بك, , األ١ِٕخ

1 Gopal J . Yadav , “Corruption in developing countries : causes and solutions”, global 

blues and sustainable development: the emerging challengers for bureaucracy, 

technology and governance international political science association, university of south 

Florida, September 2005,p.01. 

 فٟ اٌؼب١ٍِٓ ٔظش ٚعٙخ ِٓ اٌفغبد عشائُ ِٓ ٌٍؾذ اٌّزخزح األ١ِٕخ اإلعشاءاد ٚالغ اٌخضشاْ, ئثشا١ُ٘ عؼذ ثٓ اٌىش٠ُ ػجذ 1

 ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف ,عبِؼخ اٌؾشط١خ اٌؼٍَٛ لغُ ِبعغز١ش, سعبٌخ ,اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ فٟ اٌشؽٛح ِىبفؾخ عٙضحأ

 92ؿ , 2003 اٌش٠بك, , األ١ِٕخ

  
 140 .ؿ , 2001 اٌمب٘شح, ٌٍٕؾش, اٌؼشث١خ ِقش ,ِقش فٟ االلزقبد٠خ ٚاٌغشائُ اٌفغبد , أٔٛس أؽّذ 1

 :أٔظش فغبداٌ ِٓ اٌذٌٟٚ اٌجٕه ِٛلف 1
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Sam vaknin , Crime and corruption ,united press international,Skopje,Macedonia , 2003 , 

p.18  

 ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف أوبد١ّ٠خ اٌفغبد, ٌّىبفؾخ اٌذٌٟٚ اٌؼشثٟ اٌّإرّش ,"ٚاٌفغبد اٌؼٌّٛخ "اٌؾ١خ, هللا ػجذ ثبثىش :أٔظش  1

                                  5 ؿ , 2003 ش٠بك,اٌ ٚاٌجؾٛس, اٌذساعبد ِشوض األ١ِٕخ,

 
اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِزوشح   فٟ اٌشؽٛح عش٠ّخ ِٓ اٌٛلب٠خ ئعشاءاد اٌمؾطبٟٔ, اٌض١٘شٞ فٙذ ثٓ دمحم ثٓ عؼ١ذ   1

                            19ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ِؾشٞ ؿ  61ؿ  9115ِبعغز١ش و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب عبِؼخ ٔب٠ف اٌش٠بك 

 2003 دِؾك, اٌؼشة, اٌىزبة ارؾبد ِٕؾٛساد ,'ِمبسٔخ دساعخ'ٚاإلفالػ اٌفغبد داٚد, اٌؾ١خ اٌشصاق ػجذ فالػ ػّبد 1

 .41 ؿ , 2007 اٌش٠بك, األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ ِٕؾٛساد ,ٚاٌغش٠ّخ اٌفغبد اٌجؾشٜ, األ١ِٓ , دمحم , 

1
                  11/11/9119د اٌفشٔغٟ ثزبس٠خ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثب 439/11اٌّبدح   

1
 اٌؼشث١خ إٌّظّخ اٌؼشثٟ, اٌٛطٓ فٟ اٌفغبد ِىبفؾخ ,"اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ اٌفغبد ٌّىبفؾخ ِمزشػ ِذخً" خ١ًٍ, هللا ػطب 

    34 .ؿ , 2009 اٌمب٘شح, اٌؼشث١خ, اٌذٚي عبِؼخ اإلداس٠خ, ٌٍز١ّٕخ

 إٌضا٘خ ؽٛي اٌؼٍّٟ اٌّإرّش ,"اإلداسٞ اٌفغبد رم١ًٍ فٟ ٚأصش٘ب األػّبي دأخالل١ب" اٌجٛرٟ, ؽج١ت ِؾّٛد أؽّذ    1

                  3 .ؿ عبثك, ِشعغ , ؽّٛدح ػٍٟ عبٌُ هللا ػجذ. 10 .,ؿ 2008 د٠غّجش اٌؼشاق, إٌضا٘خ, ١٘ئخ ٚاٌز١ّٕخ, األِٓ أعبط

 اٌؼشث١خ إٌّظّخ اٌؼشثٟ, اٌٛطٓ فٟ اٌفغبد ىبفؾخِ ,"اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ اٌفغبد ٌّىبفؾخ ِمزشػ ِذخً" خ١ًٍ, هللا ػطب 1

 341ؿ , 2009 اٌمب٘شح, اٌؼشث١خ, اٌذٚي عبِؼخ اإلداس٠خ, ٌٍز١ّٕخ

 , 1996 اٌمب٘شح, اٌغذ٠ذح, ا١ٌٛعف سٚص ِطبثغ ,اٌؼبَ اٌّبي ٚٔٙت , اٌؼّٛالد , اٌشؽبٜٚ اٌىجبس, فغبد وّبي, وش٠ّخ  1

               42 .ؿ

 اٌم١بط ئؽىب١ٌبد اٌؼشث١خ األلطبس فٟ اٌفغبد ِإؽش "اٌؼشث١خ اٌذٚي فٟ اٌفغبد ٚدساعخ بطل١" ػبؽٛس, فمش أؽّذ 1

 عبٌُ, ؽٕبْ . 36 .ؿ , 2009 ث١شٚد, ٌٍذ٠ّمشاط١خ, اٌؼشث١خ ٚاٌّإعغخ اٌفغبد ٌّىبفؾخ اٌؼشث١خ إٌّظّخ ٚإٌّٙغ١خ,

 6. ؿ عبثك, ِشعغ

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِزوشح   فٟ اٌشؽٛح عش٠ّخ ِٓ ٌٛلب٠خا ئعشاءاد اٌمؾطبٟٔ, اٌض١٘شٞ فٙذ ثٓ دمحم ثٓ عؼ١ذ   1 1

                            66ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ِؾشٞ ؿ  61ؿ  9115ِبعغز١ش و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب عبِؼخ ٔب٠ف اٌش٠بك 

 4 ؿ , 2007 اٌش٠بك, األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ ِٕؾٛساد ,ٚاٌغش٠ّخ اٌفغبد اٌجؾشٜ, األ١ِٓ دمحم 1

 66.ؿ عبثك, ِشعغ اٌمؾطبٟٔ, اٌض١٘شٞ فٙذ ثٓ دمحم ثٓ عؼ١ذ 1

 ِشوض الزقبد٠خ, دساعبد ِغٍخ ,"االلزقبدٞ اٌفغبد" ِقطفٝ, ثؾ١ش , 48 ؿ عبثك, ِشعغ اٌجؾشٞ, األ١ِٓ دمحم 1

 1 ؿ , 2004 اٌغضائش, اٌخٍذ١ٔٚخ, داس اٌغبدط, اٌؼذد اإلٔغب١ٔخ, ٚاٌذساعبد ٌٍجؾٛس اٌجق١شح

 و١ٍخ ِبعغز١ش, سعبٌخ ,األسد١ٔخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزؾش٠ؼبد ضٛء فٟ اإلداسٞ اٌفغبد ِؾىٍخ خؾّبْ, ِؾبٚػ رٛف١ك ذِخٍ 1

 2 .ؿ , 2009 األسدْ, اٌؼ١ٍب, ٌٍذساعبدظض األٚعظ اٌؾشق عبِؼخ , اٌؾمٛق

 53 .ؿ , 1988 ثغذاد, اٌؼبٌٟ, اٌزؼ١ٍُ ِطجؼخ ,اإلداس٠خ ٚاٌز١ّٕخ اٌزط٠ٛش ٔظش٠بد األػشعٟ, ػبفُ  1
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 اٌمب٘شح, ٌٍؼٍَٛ, األوبد١ّ٠خ اٌخضاِٝ اٌذاس اٌؾى١ُ ػجذ رشعّخ ,اإلفالػ فٟ ٚاإلثذاع اإلداسح فغبد عٛٔغْٛ, ١ِخبئ١ً 1

 23 .,ؿ 2009

 ّٔٛرط ثٕبء ٔؾٛ -ِىبفؾزٗ ٚعجً ٚأعجبثٗ أّٔبطٗ :اإلداسٞ اٌفغبد "اٌؾ١خ, آي ػّش ثٓ ؽغٓ ثٓ اٌشؽّبْ ػجذ ثٓ خبٌذ 1

 .99ؿ , 2007 اٌش٠بك, األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ اٌؼ١ٍب, اٌذساعبد و١ٍخ دوزٛساٖ, أطشٚؽخ "رٕظ١ّٟ

 و١ٍخ ِبعغز١ش, سعبٌخ ,األسد١ٔخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزؾش٠ؼبد ضٛء فٟ اإلداسٞ اٌفغبد ِؾىٍخ خؾّبْ, ِؾبٚػ رٛف١ك ِخٍذ 1

 31ؿ , 2009 األسدْ, اٌؼ١ٍب, ٌٍذساعبد األٚعظ اٌؾشق عبِؼخ , اٌؾمٛق

 19 .ؿ ,اٌخبؿ اٌغضائٟ اٌمبْٔٛ فٟ اٌٛع١ض م١ؼخ,ثٛع أؽغٓ 1

 ٌٍذساعبد اٌؼشثٟ اٌّشوض ,ٚااللزقبد٠خ االعزّبػ١خ اٌز١ّٕخ ٌؼ١ٍّبد وّؼٛق اإلداسٞ اٌفغبد ِؾّٛد, فّٟٙ اٌذ٠ٓ فالػ 1

 ؿ عبثك, ِشعغ اٌق١شفٟ, دمحم , 113 .ؿ  1994 اٌش٠بك, ٚاٌزذس٠ت, األ١ِٕخ

 اٌفغبد, ٌّىبفؾخ اٌذٌٟٚ اٌؼشثٟ اٌّإرّش ,"ئعالِٟ ِٕظٛس ِٓ اإلداسٞ فالػاإل" اٌغ٠ٛجش, ئثشا١ُ٘ اٌشؽّبْ ػجذ 1

 10 .ؿ , 2003 اٌش٠بك, ٚاٌجؾٛس, اٌذساعبد ِشوض األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف أوبد١ّ٠خ

 .ؿ, 2009 ػّبْ, ٌٍٕؾش, أ٠ٍخ داس ,ٚاٌخذ١ِخ اإلٔزبع١خ اٌّإعغبد فٟ اإلداسٞ ٚ اٌّبٌٟ اٌفغبداٌج١برٟ, سؽ١ذ فبسط 1
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 ١٘ئخ ٚاٌز١ّٕخ, األِٓ أعبط إٌضا٘خ ؽٛي اٌؼٍّٟ اٌّإرّش ,"ِىبفؾزٙ ٚعجً ٚٔزبئغٙ أعجبثٙ":اٌفغبد دمحم, ؽشلٟ عبعذ- 1

 02 .ؿ , 2008 د٠غّجش اٌؼشاق, إٌضا٘خ,

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍزؾخ١ـ ِٕٙغ١خ سؤ٠خ اإلداسٞ اٌفغبد" اٌىج١غٟ, ػبِش. 132 .ؿ عبثك, ِشعغ اٌغٓ, اٌؼض٠ض ػجذ ػبدي 1

 35 .ؿ عبثك, ِشعغ ِقطفٝ, ػجذٚ 90 .ؿ , عبثك ِشعغ ,"اٌّؼبٌغخٚ

 139ؿ , 2007 اإلعىٕذس٠خ, اٌمبٟٔٛٔ, اٌىزبة داس , اٌؼبَ اٌّٛظف أخالل١بد اٌق١شفٟ, دمحم 1

 141ؿ , 2007 اإلعىٕذس٠خ, اٌمبٟٔٛٔ, اٌىزبة داس , اٌؼبَ اٌّٛظف أخالل١بد اٌق١شفٟ, دمحم 1

 األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ ,اٌؼشث١خ اٌذٚي فٟ االلزقبد٠خ اٌغشائُ عٙخِٛا اٌٌّٛٝ, ػجذ ؽٛسثغٟ ع١ذ 1

 966ؿ  2006 اٌش٠بك,

 األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ ,اٌؼشث١خ اٌذٚي فٟ االلزقبد٠خ اٌغشائُ ِٛاعٙخ اٌٌّٛٝ, ػجذ ؽٛسثغٟ ع١ذ 1

 967ؿ  2006 اٌش٠بك,

 األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف عبِؼخ ,اٌؼشث١خ اٌذٚي فٟ االلزقبد٠خ ُاٌغشائ ِٛاعٙخ اٌٌّٛٝ, ػجذ ؽٛسثغٟ ع١ذ 1

 968ؿ  2006 اٌش٠بك,

 أوبد١ّ٠خ , اٌفغبد ٌّىبفؾخ اٌذٌٟٚ اٌؼشثٟ اٌّإرّش ,"اٌؾىِٟٛ اٌغٙبص ػٍٝ ٚأصشٖ اٌفغبد" ١٘غبْ, أؽّذ اٌشؽّبْ ػجذ 1

 1 .ؿ , 2003 اٌش٠بك, ٚاٌجؾٛس, اٌذساعبد ِشوض األ١ِٕخ, ٌٍؼٍَٛ اٌؼشث١خ ٔب٠ف

1 Controlling corruption, Op.cit. p.28. 

 إٌّظّخ ٚاالٔؾشافبد, اٌزغبٚصاد رقؾ١ؼ :ٚاٌّب١ٌخ اإلداس٠خ اٌشلبثخ أعب١ٌت "اٌز١ّٕخ ػٍٝ ٚأصشٖ اٌفغبد"عالي, ٠ٛعف 1

 0 6ؿ , 2006 اٌمب٘شح, اٌؼشث١خ, اٌذٚي عبِؼخ اإلداس٠خ, . ٌٍز١ّٕخ اٌؼشث١خ


