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املسخلل
تهدف هذه الورقة إىل توضيح األدوات واآلليات األساسية لتقانة املعلومات (تكنولوجيا)
 information technologyواليت تساعد يف مكافحة الفساد الذي أصبح يشكل ظاهرةً
عامليةً تعوق مسرية النماء والتقدم ،بل تعدى األمر أكثر من ذلك حينما أصبح التطبيع الثقايف ملفردات
ٍّ تتعامل معه شرائح اجملتمع بتساهل عجيب ،كما توضح الورقة
ومصطلحات الفساد أمراً شبه عادي
كيفية إبراز دور اجلامعات بوظائفها الرئيسة الثالثة (التدريس ،البحث العلمي  ،اجملتمع) يف تعزيز قيم
النزاهة والشفافية وكيفية املساهمة يف مكافحة الفساد والوقاية منه.
توصلت الورقة إىل ضرورة بناء خطة ملكافحة الفساد تعتمد على إطار يتالءم مع البينة اليت تتكون
من مخسة مكونات مرتابطة ومتكاملة هي السلطة التنفيذية ،تقانة املعلومات  ،سيادة القانون ،
اجلامعات ،التقييم والتقويم.
الكلمات املفتاحية  :مكافحة الفساد ،أدوات تقانة املعلومات ،النزاهة والشفافية.

املقدمة
أصبح الفساد يشكل عائقاً رئيساً أمام اجلهود املبذولة للتنمية ومعوقاً أساسياً جلهود اإلستثمار
ويقوض من نوعية اخلدمات العامة ،ونظراً لظهور جرائم الفساد الدولية والعابرة للحدود أمراً معاشاً
يتطلب ذلك تضافر اجلهود جمتمعة عرب منظومة متكاملة من اإلجراءات القانونية واحلاسوبية مثالً:
 محاية األشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن وقائع الفساد وظهورهم يف احملاكم بشكل
افرتاضي (إخفاء الشهود) من خالل استخدام أدوات واآلليات األساسية لتقانة املعلومات
واإلتصاالت احلديثة واملتطورة.
 امكانية تغري بيانات الشهود (مثل موطنه وامسه ) متى ما اقتضى األمر ذلك.
مثل هذه التدابري يكفلها القانون وتؤكدها إتفاقية األمم املتحدة حملاربة الفساد وتدعمها تكاملية تقانة
املعلومات مع التشريعات والقانون.
أصبحت كلمة الفساد من أكثر الكلمات تدواالً هذه األيام العتباره العنصر األساسي النهيار
منظومة اإلقتصاد بل النظام الساسي برمته ،ويعد ارتفاع مؤشر الفساد يف أيِّ جمتمع دالة على عدم
االستخدام األمثل لتقانة املعلومات ولغياب املعايري واألسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها ،وسيادة مبدأ
الفردية وإلغاء مبدأ العدالة ،الكفاءة ،والنزاهة يف شغل الوظائف العامة.
لقد برز دور تقانة املعلومات واضحاً يف إعادة صياغة املفاهيم الكالسكية مبفاهيم أخرى
حديثة تساير التغري احلاصل وتعرب عنه بشكل سليم ،ولقد فرضت تقانة املعلومات مفهوم احلكومة
اإللكرتونية والتحول إىل تقديم اخلدمات العامة إلكرتونياً لتحقيق رضا املواطنني والشفافية والنزاهة
وانعكاس ذلك على حماربة الفساد وتكريس دولة القانون.
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مشكلة الورقة
القضية اليت تشغل بال اجملتمعات اليوم هو حجم الفساد لدرجه غري مسبوقه وقد أشار البنك
الدولي أن حجم الفساد يف العامل يرتواح ما بني  600مليار دوالر و 1.5تريليون دوالر سنوياً ،واشارت
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية أن الرشوة حتدث يف  %10من مجيع العقودات احلكومية يف الدول
األعضاء؛ لذا ال بد من اجياد حلول هلذه القضية واحلد من آثارها السالبة يف عملية اإلمناء والرخاء
والتقدم.
جاءت هذه الورقة للبحث عن أسباب الفساد ،ومظاهره وحتديد تعريف يغطي معظم جوانب
الفساد وطرق مكافحته وكيفية اإلستفادة من آليات تقانة املعلومات واجلامعات يف بناء منظومة تكاملية
ترتكز على مكونات فعَّاله تساعد يف تعزيز الشفافية والنزاهة وتعمل حلماية اجملتمع ومؤسسات الدولة
من الوقوع يف براثن الفساد وإغالق الثقوب اليت يتسلل منها الفساد.

أهداف الورقة
تهدف هذه الورقة لتحقيق اآلتي:
 البحث عن أسباب الفساد .ومظاهره وحتديد تعريف يغطي معظم جوانب الفساد وطرق
مكافحته .
 تصميم إطار تكاملي يرتكز على مكونات فعَّاله تساعد يف تعزيز الشفافية والنزاهة.
 كيفية اإلستفادة من آليات تقانة املعلومات يف مكافحة الفساد.
 توضيح دور اجلامعات يف مكافحة الفساد بوظائفها الثالثة الرئيسة وهي التدريس ،البحث
العلمي واجملتمع.

مفهوم الفساد
الفساد يُعد مفهوماً مركباً له أبعادٌ متعددةٌ ،ومل يعد شأناً حملياً يقتصر على فرد أو بلد واحد
مما جيعل التعاون الدولي على الوقاية منه وحماربته أمراً ضرورياً؛ هلذا جاء شعار اجملتمع الدولي "متحدون
على مكافحة الفساد" ،وجند يف القرآن الكريم أن اإلنطباع األول للمالئكة حينما خلق اهلل سيدنا آدم
عليه السالم "

" وهو سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة

يف ذلك ،وبقدر سفك الدماء ظهور الفساد وهي عالقة طردية.
أوالً  :تعريف الفساد
ليس هنالك تعريف واضح وحمدد للفساد حيظى مبوافقة كافة الباحثني يف جمال مكافحة
الفساد ويطال كافة أبعاد الفساد نظراً لتعدد األشكال واملظاهر اليت يتخذها يف جمتمع ما ] [8فمثالً
جند أن تعريف منظمة الشفافية الدولية هو "إساءة استخدام السلطه العامة لتحقيق كسب خاص" كما
عرفته موسوعة العلوم اإلجتماعية بأنه "خروج عن القانون والنظام العام وعدم اإللتزام بهما من أجل حتقيق
مصاحل سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو جلماعة معينة".
كما يعرفه مساني طلب بأنه  " :أعمال ميارسها فرد أو مجاعة بصورة منظمة أو عشوائية بقصد أو
غريه تنتج عنها آثار سالبة تعوق مسرية التنميه وتساعد يف انهيار منظومة اإلقتصاد وعدم تكريس دولة
القانون ".
صفحة  2من 12

ثانياً  :مظاهر الفساد
يزداد الفساد وينتشر عند غياب الشفافية وال يعيش إالّ يف بيئة مملوءة بالكتمان والسرية والظالم،
أي أن مصدر قوة الفساد يف الغموض وعدم الوضوح؛ هلذا تعترب الشفافية من أهم األسلحة الداعمة
الستئصال الفساد لذلك يتعني تعزيز الشفافية الكاملة يف مجيع اإلجراءات ومن أبرز مظاهر الفساد
املنتشرة يف العامل هي]: [2] [5
 الرشوة.
 احملسوبية ،احملاباه ،الواسطة وتوريث الوظائف.
 عدم األمانة.
 استغالل النفوذ والسلطه.


االبتزاز.



غسيل األموال.

 التسيب الوظيفي والتدريسي،السلبية واألنانية.
 األسرار الوظيفية والكتمان والسرية والظالم.
وقد يأتي الفساد بصور عديدة ومظاهر أخرى ،فمثألً هل يعترب مضاعفة سعر الصرف مقابل العملة احمللية
فساداً؟
 شخص مدين لشخص آخر مببلغ من املال فإن قيمته ستنخفض إىل النصف.
 صاحب القرار ميكن أن خيرب شخص آخر بالقرار قبل صدوره فيقوم هذا الشخص بتحويل
مجيع أمواله إىل العملة الصعبة وتكون ثروته تضاعفت يف يوم واحد.
ثالثاً  :مؤشرات الفساد
إن مؤشرات الفساد تظل واضحة املعامل ،تنتشر وتتفشى داخل اجملتمع ،يتجسد ظهورها بصيغ
وهيئات خمتلفة ،تتمثل يف:
 الغنى الفاحش واملفاجئ يف اجملتمع.
 حماربة برجميات ونظم تقانة املعلومات والتشكيك يف دورها وجدواها.
 غياب مبدأ تكافؤ الفرص يف شغل الوظائف العامه ،وظهور احملسوبية والوالء والتمكني يف
العمل بدالً عن مبدأ اإلستحقاق واجلدارة.
 كثرة التعقيدات اإلدارية واإلجراءات والروتني يف تسري دوالب العمل اليومي وظهور ظاهرة
االبتزاز و شيوع الرشوة.
 ضعف دور وأداء الرقابة الداخلية واخلارجية وظهورها بشكل شكلي مع إهمال نتائجها.
 بيع املمتلكات العامة لتحقيق منافع ومصاحل ذاتية على حساب املصاحل العامة واملوضوعية.

توظيف تقانة املعلومات يف حماربة الفساد
إن القدرة على مواكبة املستجدات السريعة يف التقانة احلديثة يعتمد بشكل رئيسي على الوعي
حبجم التحديات والصعوبات اليت تواجهنا يف مجيع اجملاالت ،إن التطورات املتالحقة يف جمال تقانة
املعلومات أصبحت حتتاج إىل مثابرة وجهد متواصل لضمان متابعتها والتفاعل معها وتوظيفها خلدمة
اجملتمع ،ومن أهم األدوار اليت تقدمها تقانة املعلومات يف حماربة الفساد ،اآلتي:
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أوالً  :ثورة اإلنرتنت
ساهم اإلنرتنت يف ربط مجيع أحناء العامل يف شبكة واحدة ،سهلت عملية تبادل املعلومات
وختزينها ومعاجلتها بسرعة فائقة تتطورت بتطور الزمن ،دون أدنى اعتبار للحدود اجلغرافية والسياسية
وبالتاىل أصبحت هذه املعلومات الوسيلة األكثر فعالية وأقل تكلفة يف كشف بور الفساد للمواطنني
هيئات اجملتمع املدني من خالل اآلتي:
 وسائل التواصل اإلجتماعي وقدرتها على نشر األخبار بسرعة رهيبة وتوصيلها ألكرب قدر من الناس،
وبالتالي ميكن االستفادة منها يف مكافحة الفساد.
 تبادل املعلومات ،فمثالً (يف سابقة قضائية أدانت احملكمة املتهم إلرتكابة جرمية اختالس وكانت
البينة املقدمة هي بينة خبري البصمة حيث ذكر رئيس القضاء أبورنات أن التعرف على املتهم عن
طريق مضاهاة بصمات أصبعه بالبصمات املوجودة يف مسرح اجلرمية بواسطة خبري البصمات ميكن
قبوله ،يف حني قضى موالنا صالح الدين حممد بنقض احلكم الصادر باإلدانة يف قضية مدينة
كوسيت اخلاصة بسرقة ثالثة منازل عن طرق كسر النوافذ قائالً "حسب علمي ليس مثة سابقة يف
السودان أدين فيها شخص بناءً على بينة خبري البصمات دون تعضيد" ويقول دكتور كرشنافاسديف
لعل القاضي صالح الدين عندما أصدر حكمه هذا مل يكن مطلعاً على حكم رئيس القضاء
أبورنات)]. [7
ثانياً  :اخلدمات اإللكرتونية
أصبحت احلكومة اإللكرتونية ضرورة حتمية جيب السعي اجلاد يف تطبيقها يف كل دولة
عصرية متحضرة و ترغب يف مواكبة التطور واللحاق بركب األمم املتقدمة وتسعى للنهوض بأمتها ،كما
أصبح بناء وتقديم خدمات الكرتونية يزداد يوماً بعد يوم؛ ألن من شأنه اإلرتقاء بالعمل اإلداري وحتسني
ادائه وحتقيق الشفافية و ذلك من خالل اآلتي:
 مجيع املتعاملني مع اخلدمات اإللكرتونية متساويني يف أتباع اجراءات احلصول واإلستفادة
من هذه اخلدمات.
 تبسيط اإلجراءات واملعامالت.
 مجيع القائمني على هذه اخلدمات يعملون يف حدود وصفهم الوظيفي دون اإلخالل بذلك.
فمثالً عند تنفيذ برنامج املرتبات واملوارد البشرية إلكرتوني ًا يف والية كسال – السودان مت رصد احلاالت
التالية:
 عدد كبري من املوتي الزال موجود يف كشف املرتبات.
 موظف له أكثر من راتب أي يعين مت تعينه يف أكثر من موقع.
 نقص مستندات يرتتب عليها استحقاقات مثل شهادة امليالد لألبناء وعددهم ومستندات
الزواج وغريها.
ثالثاً  :انرتنت األشياء )Internet of Things (IoT
أصبحنا اآلن نعيش عصر املوجه الرابعة عصر التقنية الثورية املسماه بانرتنت األشياء ،وهي تعين
ان تدار كل األجهزة واألشياء اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية بواسطه اهلواتف الذكيه أو اجهزة
احلاسوب أو أي أجهزة حتكم متصله باإلنرتنت؛ هلذا أصبحث كل الشركات الكربى املتخصصة يف
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جمال تقانة املعلومات تعمل جاهدة ملواكبة منتجاتها هذه التقانة ،وهكذا تسهم هذه التقانة يف جعل
ى ثابتة حنو
األنسان يتغلب على فارق املكان بينه وبني كل األشياء ،وتسيري حياتنا رويدأ وريدا خبط ً
احلياة الذكية ،وبات من الضروري استخدام هذه التقانة يف مكافحة الفساد والوقاية منه ،على سبيل
املثال يف اآلتي:
 صناعة حاويات بكل األشكال واألنواع واجلودة تربمج مسبقاً ملنع تهريب الذهب والدوالر
وغريها من األشياء اليت ال ترغب الدولة يف خروجها وتلك اليت ال ترغب يف دخوهلا أو حتى
من سرقتها ،من خالل اصدار اشارات تبني املمنوع.
 جعل مجيع األجهزة يف املكاتب واملنازل كالتلفاز واملراوح وملبات اإلضاءة والثالجات
وغريهامن األشياء تستعمل كأدوات للمراقبة واصدار إشارة يف حالة أي شي غري عادي مثل
استالم مبلغ من املال .
 صناعة كراسي للعاملني بالدولة لقياس الزمن احلقيقي لعملهم.
رابعاً  :تعدين البيانات Data Mining
يف ظل وجود كميات هائلة وضخمة من البيانات تقاس بالرتابايت  ،Terabytesازدادت
احلاجة إىل تطوير أدوات متتاز بالقوة لتحليل البيانات واستخراج املعلومات واملعارف منها فاألساليب
التقليدية ال تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم اهلائل من البيانات ،ومن هنا ظهر ما يسمى بتعدين (تنقيب)
البيانات كتقنية ذكية تهدف إىل معاجلة هذه البيانات واستنتاج املعرفة] ، 1وملا كانت السوابق
القضائية يف املنطقة العربية واألفريقية تشكل قاعدة بيانات ضخمة ،أصبح من املؤكد استخدام تقنية
تعدين البيانات للكشف عن التزوير والتبذير والتهرب الضرييب ،على سبيل املثال يف اآلتي:
 التعرف على أسباب حدوث ظاهرة الفساد من خالل حتليل البيانات املالية الضخمة
الكتشاف أسباب االختالس بتطبيق مفهوم خوارزميات العنقده.
 اكتشاف ما إذا كان هنالك فساد مالي أم ال ،من خالل حتليل اإلرتباط للبيانات املالية.
 التنبؤ حبدوث احنراف مالي من خالل استخدام مفهوم التصنيف.

تفعيل دور اجلامعات يف مكافحة الفساد :
تلعب اجلامعات دوراً مهماً واساسياً يف تنمية اجملتمعات البشرية ومن أهم العوامل املؤثرة يف
تغيريها وتطويرها ،وأصبحت اجلامعات ال ينحصر دورها يف مواجهة التحديات اآلنية بل ميتد دورها يف
التنبؤ بالتحديات املستقبلية واختاذ اإلجراءات واخلطوات الالزمة للتصدي هلا قبل حدوثها ،وملا كان
الفساد يشكل اخلطر احلالي واملستقبلي للمجتمعات البشرية بات من املؤكد الدور الكبري ملشاركة
اجلامعات يف ذلك من خالل :
 مناهجها.
 وضع أسس شفافة يف إجراءتها اإلدارية واملالية والتعيني وامتحانات الطالب وغريها.
 أن يكون عضو هيئة التدريس قدوة حسنه لطالبه يف تنفيذ متطلبات النزاهه والشفافية.
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يتم مساهمة اجلامعات بوظائفها الثالثة الرئيسة ] [6وهي التدريس  ،البحث العلمي واجملتمع يف
مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خالل اآلتي:
أوالً  :التدريس
من األهداف التى يرمي هلا التدريس اجلامعي هو تفتح العقول لإلدارك األوسع والتقدير السليم
واخللق القويم يف إطار هوية اجملتمع وهذا يساعد يف مكافحة الفساد من خالل اآلتي :
أ  -مقرر احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
تتبنى اجلامعات مثل هذا املقرر وميكن أن يكون بعدد من املسميات منها " مكافحة الفساد
التحديات واحللول" أو " مكافحة الفساد" ويتسم بالسمات التاليه:
 oملزم لكل طالب اجلامعة .
 oتوظيف تقانة املعلومات يف عملية تدريس املقرر بأكرب قدر ممكن.
 oيساعد يف غرس ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم املواطنة يف أوساط الطالب.
 oتشتمل مفرداته على التعريف مبصطلح الفساد و احلوكمة الرشيدة ،وبيان مظاهر
الفساد و أسبابه ومؤشراته ،صور جلرائم الفساد يف التشريعات اجلنائية وتطبيقاتها
القضائية ،النزاهة والشفافية ،اجلهات الوطنية و الدولية املعنية مبكافحة الفساد و
حتقيق الشفافية مثل منظمة الشفافية الدولية  ITOودورها يف مكافحة الفساد واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد،أهمية إدارة املعرفة ومربراتها وفوائدها وأخرياً يتعرض
املقرر للتطبيقات اإللكرتونية الوطنية و الدولية املعنية مبكافحة الفساد وقصص
النجاح.
ب -

برنامج بكالريوس نظم املعلومات القانونية
تتزايد األهمية االقتصادية واالسرتاتيجية لتقانة املعلومات على نطاق العامل يوم بعد يوم ،وذلك

ملا تتطلبه التنمية االقتصادية من تطور يف هذه العلوم .تساهم تقانة املعلومات بدور بارز يف حركة
األسواق العاملية منذ بواكري هذا القرن الذي يعترب البداية احلقيقية لعصر املعلومات .وقد نشأت لذلك
ضرورة اإلعداد اجليد للكادر املؤهل الذي بإمكانه دعم عصر املعلومات  ،كما عليه مسايرة
التطور الذي حيدث يف هذا اجملال.
إن عملية إصالح وتطوير التعليم باجلامعات جيب أن يرتكز على التوسع يف بناء القدرات
ومواكبة التطور العاملي يف كافة اجملاالت؛ لذا جيب أن تتبنى اجلامعات برامج حديثة تنمي للطالب
قدرات حتليلية جيدة وتفكري خالق .فمثالً هل يعترب إلتزام كليات اجلامعة مبناهج قدمية ومكررة
دون اآلخذ باساليب التطور التقاني يف نقل املعرفة نوع من الفساد ؟
هلذا فإن وجود برنامج بكالريوس نظم املعلومات القانونية أو العدلية أصبح أمراً مهماً
تتكامل فيه املطلوبات املعرفية والتقانة اليت جيب أن ميتلكها اخلريج وأن حيقق األهداف التالية:
 ختريج طالب متخصصني يف نظم املعلومات القانونية ،يعملون بها وقادرين على بناء وتعزيز
املهارات الفنية والتقنية وحتديد متطلبات الرقي باألداء والسلوكيات القانونية.
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 تزويد الطالب باملهارات والعلوم الالزمة لتطوير وإدارة وتشغيل تطبيقات أمن املعلومات
واحللول املالية االلكرتونية.
 إعداد جيل من اخلرجيني مؤهلني مبهارات معرفية وحبثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني.
 متليك الطالب املهارات والتقنيات احلديثة ملواجهة التحديات القانونية الناجتة عن تطبيقات
تقانة املعلومات و قادرين على مواكبة التطور.
 تعليم الطالب على كيفية العمل بفعالية ضمن فريق لتحقيق هدف مشرتك والتواصل
بشكل فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري.
 تعليم الطالب على كيفية غرس القيم اإلسالمية يف مهنهم وطباعهم وشخصياتهم،
باإلضافة إىل حصوهلم على املؤهالت األكادميية.
ثانياً  :البحث العلمي
لقد تبوأ البحث العلمي مكانة مميزة يف العامل املعاصر وأصبح من أهم مساته ،وأن األحباث اليت
قامت بها اجلامعات عرب التاريخ كان هلا بالغ األثر يف جماالت الصناعة والزراعة وخمتلف جوانب احلياة،
وبالتالي ميكن أن يشكل البحث العلمي ركناً أساسياً يف مكافحة الفساد من خالل اآلتي:
 توجيه طالب املاجستري والدكتوراه لدراسة القضايا املرتبطة مبكافحة الفساد وتوفري
احللول الناجحة يف رفعة اجملتمع وتقدمه.
 ختصيص ميزانية خاصه ملكافحة الفساد وكافية لتوفري متطلبات البحث العلمي املتعارف
عليها مثل مصادر املعرفة املختلفة من مكتبة وقواعد البيانات وأجهزة إلجناز أحباث علمية
بصورة أكثر مشوليتة وعمقاً.
 اإليفاد يف مهام علمية إىل اجلامعات ذات املستوى الراقي والتنصيف العاملي العالي واملهتمة
مبكافحة الفساد والوقاية منه فضالً عن استضافة باحثني مميزين للمشاركة يف إجراء
األحباث ذات العمل اجلامعي.
ثالثاً  :اجملتمع
يتسلل الفساد يف اجملتمع مستغالً ضعف وغياب وعي اجملتمع خبطورة الفساد وأثره السليب عليه؛
لذلك يستمر الفساد ويتعاظم لعدم إحساس اجملتمع خبطورته ،لذلك أول خطوات إيقاف واستئصال
الفساد هي رفع مستوى الوعي اجملتمي
 تع زيز اجلانب األخالقى والضمري الشخصي وتنمية القيم الدينية ونشر ثقافة اإلنضباط فى
كافة جماالت احلياة.
 تعزيز دور اجملتمع فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة املسؤولية اجملتمعية والواجب الوطين
لفرض رقابة الشعب على أمواله بإعتبار املواطنني أنفسهم احلصن األول فى حماربة الفساد.
 تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا بقضايا تصب يف مصلحة مكافحة الفساد ،كما
تساعد على نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خالل دعم دورٍ للنزاهة والشفافيه.
 تفعيل دور منظمات اجملتمع املدنى والصحافة واإلعالم يف حماربة الفساد وتدعيم الرقابة
الشعبية
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إطار منظومة مكافحة الفساد
يظل الفساد بشتى أطيافه أحد معاول اهلدم اليت تواجه عمليات التنمية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،تشري هذه الورقة ما سبق أن هناك جمموعة من املكونات األساسية الالزمة لتنفيذ منظومة
مكافحة الفساد بنجاح ,وتعمل إلعادة العدل مبختلف صوره يف اجملتمع ،وإنهاء الظلم وأشكال االستغالل
يف كل اجملتمعات من خالل ربط املسؤولية باحملاسبة ،بدءًا من مرحلة تبين الفكرة مروراً بالتنفيذ
والتطوير ووصوالً إىل التقويم وإعادة التطوير والتحسني ،لكل مكون من هذه املكونات عدد من
التفرعات تغطي هدفاً حمدد ًا حملاربة الفساد ال يتم حتديدها بصورة علمية شاملة إال من خالل بناء
اسرتاجتية ملكافحة الفساد تتكيف مع البيئة ،هذه املكونات اليت يوضحها الشكل رقم ( )1هي:
أوالً مكون السلطة التنفيذية  :يشتمل على عدد من املرتكزات منها :
 بناء اسرتاتيجية واضحة ملكافحة الفساد تتسم بالقوة والدقة والتسلسلية يف تطبيقها ،وجتفف منابعه
املتمثلة فى البطالة والتضخم واجلهل والفقر والظلم واحملسوبية ،يتعاون فى تنفيذها كافة مؤسسات
الدولة ومنظمات اجملتمع املدنى والصحافة واإلعالم .
 تدعيم وتقوية األجهزة الرقابية ومنحها كامل اإلختصاصات والسلطات التى متكنها من القيام
بدورها فى مكافحة.
 إصالح نظام التوظيف فى القطاع احلكومى ونشر قيم النزاهة فى التعيينات والرتقية وحماربة
الواسطة واحملسوبية وتوريث الوظائف.
 إعداد بيئة مناسبة إلطالق قدرات التقانة وتسخريها لتعزيز الثقة ،ويتضمن ذلك دعم اإلنرتنت فائق
السرعة ،وبناء إطار العمل املالئم ملعاجلة املشاكل املتعلقة باخلصوصية وأمنية املعلومات.
ثانياً مكون سيادة القانون  :يشتمل على عدد من املرتكزات منها:
 توفري بيئة تشريعية قوية ومتناسقة وصارمة عن طريق إصدار حزمة من التشريعات فى جماالت (
تداول املعلومات  ،منع تضارب املصاحل  ،محاية املبلغني والشهود ،حماربة الفساد وتدعيم األجهزة
الرقابية ) ،وغريها من القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد .
 توفري بيئة تشريع تساعد يف سرعة التقاضى جلرائم الفساد وإنزال العقوبات الرادعة مبرتكبيها.
 تقليل السلطة التقديرية لدى املتخص بالوظيفه وذلك من خالل صناعة معايري واضحة ودقيقة يستند
عليها يف آدائه ألعماله.
ثالثاً مكون اجلامعات  :يشتمل على عدد من املرتكزات منها:
 توفري اجلامعات لربامج حديثة تنمي للطالب قدرات حتليلية جيدة وتفكري خالق.
 تفعيل العمل مببدأ (عاقب املسيء مبكافأة احملسن) وأن يكون جزءاً من ثقافة الوظيفة العامَّة،
بدعم املخلصني من املُوظَّفني الذين يتحلون بالنزاهة واألمانة والشعور باملسؤوليَّة.
 بناء اسرتاجتية لتنفيذ مفهوم إدارة املعرفة وإقتصاد الفكر لإلرتقاء الفردي واملؤسسي.
 تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا بقضايا تصب يف مصلحة مكافحة الفساد ،كما تساعد
على نشر ثقافة النزاهة والشفافية من خالل دعم دورٍ للنزاهة والشفافيه.
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رابعاً مكون تقانة املعلومات :يشتمل على عدد من املرتكزات منها :
ي عوائقٍ أو قيودٍ قد تواجه األجهزة
 االعتماد على تقانة املعلومات وحتديث البيئة الرقابية وإزالة أ ِّ
الرقابية عند طلب املعلومات.
 املشرتيات احلكومية تتم بالطريقة اإللكرتونية واملعامالت املاليه مثل الغرامات والرسوم تدفع
بالطرق اإللكرتونية ( املتخص بالوظيفه ال يرى املال وإمنا يرى األرقام).
 تعزيز الشفافية الكاملة يف االجراءات واألنظمة املعمول بها داخل املؤسسات والدوائر احلكومية
(إجراءات العمل معلنة للجميع) ألن السر الوظيفي هو الذي يباع ويدفع من أجل احلصول عليه.
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية واحلد من املستندات املطلوبة للحصول على اخلدمة وجعلها معلنة للجميع
مثال( :إجراءات احلصول على اخلدمة تعلن يف مكان واضح وعام ومدة كل إجراء( فرتة اجناز
االجراء) حتى يتمكن طالب اخلدمة من معرفة اإلجراءات التسلسلية للحصول على ما يريد من
البداية اىل النهاية والفرتة الزمنية الالزمة للحصول على اخلدمة.
خامساً مكون التقييم والتقويم  :يشتمل على تقييم جتربة مكونات مكافحة الفساد وتقوميها من
وقت آلخر وسد الثغرات الناجتة عن ذلك ،من خالل اإلستفادة من البحوث العلمية اليت تناول موضوع
مكافحة الفساد ومن خالل البيانات الناجتة عن أي مسح علمي.

السلطة

التنفيذية

سيادة

مكافحة الفساد

القانون

تقانة

املعلومات

شكل رقم ( :)1مكونات مكافحة الفساد
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التقييم

والتقويم

اجلامعات

تطبيق عملي إلطار مكافحة الفساد
قام الباحث بتوضيح أهمية إعتماد اإلطار التكاملي ملكافحة الفساد من خالل اآلتي:

أوالً برنامج "إصالح"
قام الباحث بتصميم برنامج "إصالح" لدعم املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد ،كما يبني
الشكل رقم ( )2ذلك ،وأيضاً كتطبيق عملي يوضح تكامل منظومة مكونات مكافحة الفساد ،حيث
اعتمدت جامعة النيل األبيض بالسودان هذا برنامج ضمن موقعها الرمسي على اإلنرتنت ] [9وهو نسخة
جتريبية تشجع املواطنني على اإلبالغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد بطريقة مبتكرة ،هذه التجربة
حتتاج إىل دور تكاملي لكل مكونات مكافحة الفساد من خالل اآلتي:
 السلطة التنفيذية تتمثل يف إعداد بيئة مناسبة إلطالق قدرات التقانة.
 سيادة القانون تتمثل يف محاية املبلغني والشهود ،سرعة التقاضى جلرائم الفساد وإنزال العقوبات
الرادعة مبرتكبيها.
 اجلامعات تتمثل يف تعزيز دور اجملتمع فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة املسؤولية اجملتمعية
والواجب الوطين لفرض رقابة الشعب على أمواله باعتبار املواطنني أنفسهم احلصن األول فى
حماربة الفساد باإلضافة إىل تفعيل العمل مببدأ (عاقب املسيء مبكافأة احملسن).
 تقانة املعلومات تتمثل يف تقديم خدمات الكرتونية.
 التقييم والتقويم تتمثل يف تقييم البحث العلمي اخلاص بتجربة إصالح" ملكافحة الفساد
وتقوميها وإصالح نقاط الضعف.

شكل رقم ( :)2نظام "إصالح ملكافحة الفساد"
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ثانياً مقرر "احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد"
اعتماد أي مقرر دراسي ملكافحة الفساد مثل مقرر "احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد" أو ""
حيتاج أن تتضمن مفرداته مكونات اإلطار التكاملي ملكافحة الفساد حيت يكون فاعالً ويؤدي الغرض
منه ،ويتم ذلك من خالل اآلتي:
 السلطة التنفيذية تتمثل يف :
 oاعتماد التعليم العالي للمقرر وساعاته املعتمدة.
 oإعتماد نتيجة املقرر اليت حتصل عليها الطالب من أي جامعة معرتف بها credit
transfer
 oإجياد التمويل الالزم لتنفيذه.
 سيادة القانون تتمثل يف :
 oصور جلرائم الفساد يف التشريعات اجلنائية وتطبيقاتها القضائية.
 oاجلهات الوطنية و الدولية املعنية مبكافحة الفساد و حتقيق الشفافية مثل منظمة
الشفافية الدولية  ITOودورها يف مكافحة الفساد.
 oإتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 اجلامعات تتمثل يف :
 oالتعريف مبصطلح الفساد و احلوكمة الرشيدة.
 oغرس ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم املواطنة يف أوساط الطالب.
 oبيان مظاهر الفساد و أسبابه ومؤشراته.
 oأهمية إدارة املعرفة ومربراتها وفوائدها.
 oدور الطالب يف مكافحة الفساد.
 تقانة املعلومات تتمثل يف :
 oالتطبيقات اإللكرتونية الوطنية و الدولية املعنية مبكافحة الفساد وقصص النجاح.
 oكيفية تعليم الطالب على العمل بفعالية ضمن فريق لتحقيق هدف مشرتك والتواصل
بشكل فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري
 التقييم والتقويم تتمثل يف تقييم أي حبث علمي أو تشريع خاص مبكافحة الفساد أو أي عمل
تطبيقي مثالً جتربة برنامج إصالح وتقوميها وإصالح نقاط الضعف.

النخائج والخوصيات
 يتبنى املركز إطاراً قوياً ومتكامالً إلغالق ثقوب الفساد ويقوي سببل مواجهتبه بتكسبري حبواجز
االحتكببار والتسببرت وبنبباء قواعببد املسبباءلة والشببفافية ،يتكببون اإلطببار مببن (السببلطة التنفيذيببة،
سيادة القانون ،تقانة املعلومات،املؤسسات التعليمية و التقييم والتقويم) وهي املكونات األساسية
الالزمة لتنفيذ منظومة مكافحة الفساد بنجاح.
 يسعى املركز يف تقديم منوذج عملبي ملكافحبة الفسباد وحتقيبق الشبفافيه مبن خبالل إنشباء إدارة
باملركز ل بناء وتقويم اخلدمات اإللكرتونية مثبل برنبامج "إصبالح " وتطبوير الربجميبات الالزمبة
لذلك واالستفادة من آليات تقانة املعلومات املوضحة بالورقة.
صفحة  11من 12

 يعمل املركز على بناء شراكات ذكية مع اجلامعات العربية واإلفريقية تدور يف :
 أن تتبنى اجلامعات مقرر " احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد " ليساعد يف غرس
ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم املواطنة يف أوساط الطالب.
 أن تتبنى اجلامعات برامج حديثة تنمي للطالب قدرات حتليلية جيده وتفكري خالق
ويربط جمال القانون والتقانة مثل "برنامج بكالريوس نظم املعلومات القانونية".
 توجيببه البحببوث يف اجلامعببات مبواضببيع تسبباعد عل بى مكافحببة الفسبباد وخلدمببة تطببوير
برجميات تسهم يف حوسبة وبناء التطبيقات القانونية اليت تتسق مع معبامل املوجبه الرابعبة
مببن التقببدم ،واعتمبباد النتببائج املستخلصببة منهببا يف عمببل جمببالس متخصصببة يف جمببال
الوقاية من الفساد ومكافحته.
 أن تتبنى اجلامعات دوراً لنشر ثقافة النزاهة والشبفافية ومتكبن بشبكلٍ أكثبر فاعليبة
يف تقويم السلوكيات املنحرفة يف اجملتمع مثل مظاهر الفساد ،ونشر السلوك القويم من
خالل املسابقات.
 اعتمباد تعريببف الفسباد بالورقببة يسبباعد علبى مكافحتببه ،و يبؤطر خلطبة اسببرتاتيجية واضببحة
املعامل واملالمح تعتمد على مكونات مكافحة الفساد الواردة بالورقة .
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